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Activitățile educative,                                                                                                            
liant în relația școală-comunitatea locală 

 

Prof. Adriana Coţovanu,                                                                                        
Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

 
 
O problemă stringentă pentru România o reprezintă responsabilitatea locală pentru calitatea 

educatiei şi succesul scolar, care reclamă căi diferite de stabilire a relatiilor de colaborare între scoli, 
familii şi comunităţi. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizatii responsabile pentru 
educatia formala a copiilor şi adolescentilor. (conform Articolului 4 din Legea învăţământului). 
Școlile care duc la bun sfârsit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele şi 
elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile. Cercetările arată ca atunci 
când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii.  

Parteneriatele dintre scoli, familii şi comunităţi pot: ajuta profesorii în munca lor; perfectiona 
abilităţile scolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu şi climatul scolar; îmbunătăţi 
abilităţile educationale ale parintilor; dezvolta abilitatile de lideri ale parintilor; conecta familiile cu 
membrii scolii şi ai comunitatii; stimula serviciul comunitatii în folosul scolilor; oferi servicii şi 
suport familiilor; crea un mediu mai sigur în şcoli. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii sa aibă 
succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă (conform Art. 3 din Legea învăţământului, alineatele 1 şi 2, 
învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile 
democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti. El constă în dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative.) Atunci când 
părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se 
creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa funcţioneze. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esentială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simpla activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

În ţările dezvoltate, parteneriatele scoală – familie - comunitate sunt esentiale în procesul de 
educatie a elevilor şi în succesul lor la şcoală. Toate aceste convingeri le putem transmite copiilor, 
oamenilor ajutându-i să înainteze folosindu-ne de experienţa profesională, actul pedagogic, de 
creativitate şi chiar de îndrăzneală. Alături de şcoală care asigură maxima comunicare între generaţii, 
familia şi comunitatea au o deosebită valoare în formarea personalităţii copilului. Fiecare om vine pe 
lume cu o anumită zestre nativă, apoi graţie climatului afectiv din familie, copilul cunoaşte lumea din 
jur printr-un permanent dialog cu cei mari, învaţă şi poate să iubească, comunică, se ghidează după 
anumite modele, imită diferite acţiuni până îşi formează propriile valori, propriile principii despre 
lume despre viaţă. 

Degeaba povestim despre obiceiuri şi tradiţii elevilor dacă nu luăm parte împreună cu ei şi 
oamenii din comunitatea locală la şezători, clăci, la slujbele de la biserică, nu realizăm împreună cu 
comunitatea locală un muzeu unde să se păstreze aceste lucruri cate ţin viu trecutul. Vom vedea ce 
mult se mândresc şi nu vor mai conteni povestind despre ce-au realizat. Îi învăţăm pe copii să nu fure, 
să nu lovească, să nu mintă, dar e necesar să îi ducem la o secţie de poliţie să concretizeze consecinţele 
actelor negative. Le spuneţi cum să-şi păstreze sănătatea, dar trebuie să vadă cum arată un spital, ce 
dureros este să fii bolnav. O să constate nu numai respectarea regulilor de igienă pentru a nu se 
îmbolnăvi, dar şi dorinţa de a deveni omul care salvează vieţi – doctorul. 



În vederea creării condiţiilor optime pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale este necesar 
ca şcoala, familia şi comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor atribuţii pe parcursul stadiilor 
de dezvoltare a copiilor. O cooperare bazată pe încredere asigură integrarea lor socială. Rolul 
părinţilor ca experţi ar trebui recunoscut şi utilizat. Comunitatea poate reprezenta o legătură foarte 
importantă în acordarea sprijinului între şcoală şi familie. Resursele pot fi utilizate mult mai eficient 
în cadrul unei cooperări bazate pe încredere. Conform Art. 5 din Legea învăţământului, alineatele 1 
şi 2, statul garantează dreptul la educaţie diferenţiată, în beneficiul individului şi al întregii societăţi, 
toţi cetăţenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ. 

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării 
copiilor cu nevoi speciale sunt: informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la 
posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi pentru copiii ce au abandonat şcoala; sporirea 
conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii într-o 
şcoală integrativă; schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale; 
dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare( ex.: 
poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.); implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării 
mai rapide la probleme şi acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale; implicarea 
comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; elaborarea programelor şcolare de 
informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, prin aceasta înţelegând adaptarea 
şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele acestuia, şi nu a copilului la 
cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru specifice: 
planificare, instruire, evaluare.  

Din punct de vedere al integrării sociale a copiilor cu nevoi speciale trebuie avute în vedere 
câteva aspecte importante: interesul superior al copilului şi dreptul la viaţă şi dezvoltare în familie şi 
comunitate primează şi pentru copiii cu nevoi speciale; acordarea de şanse egale presupune ca 
intervenţia şi suportul educativ să fie acordate corespunzător nevoilor copiilor; depistarea precoce şi 
intervenţia timpurie este un obiectiv prioritar de acţiune pentru egalizarea şanselor, parteneriatul, 
cooperarea între specialişti, autorităţi, O.N.G.-uri, familie alţi factori din comunitate sunt esenţiale 
pentru integrarea şcolară. 

Egalizarea şanselor trebuie înţeleasă ca drept al persoanelor si copiilor cu nevoi speciale de a 
rămâne în comunitate şi de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obişnuite de educaţie, 
sănătate, a serviciilor sociale şi de încadrare în muncă. Convenţia include un articol specific asupra 
drepturilor copiilor cu nevoi speciale (art. 23), în care accentul este pus pe participarea activă la 
comunitate, precum şi pe cea mai deplin posibilă integrare socială ceea ce implică, evident, 
necesitatea evitării şi a reducerii instituţionalizării copiilor cu nevoi speciale. Se realizează astfel 
valorizarea socială a copilului cu nevoi speciale, ca fiinţă umană cu drepturi egale, prin integrare 
şcolară ca forma efectivă de integrare socială. Reuşita integrării şcolare este fundamentală pentru 
inserţia socială. Performantele intelectuale realizate de copiii instruiţi în scoli speciale sunt 
aproximativ aceleaşi atinse de copiii cu nevoi speciale care frecventează şcolile obişnuite, în schimb, 
sub aspectul învăţării sociale, achiziţiile copiilor care învaţă în şcolile obişnuite sunt superioare.  

Procesul de colaborare dintre şcoală şi familie, comunitate asigură atingerea scopului 
educaţional. Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune 
colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale si diferenţiate pe 
care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o 
singură condiţie - colaborarea cu şcoala. Ce poate face şcoala, profesorul, comunitatea? 

➢ să educe copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 
➢ să asigure servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, 

asistenţă medicală şi socială etc) în şcoala respectivă; 
➢ să acordă sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de 

proiectare şi aplicare a programelor de integrare; 



➢ să permită accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele scolii 
obişnuite (biblioteca, terenuri de sport etc); 

➢ să încurajeze relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 
➢ să educe şi ajute toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 
➢ să ţină cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa scolii; 
➢ să asigure programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 
➢ să accepte schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv -educative din 

şcoală. 
În cadrul comunităţii decid diferite instituţii în legătură cu identificarea, sprijinul şi plasamentul 

unui copil, supraveghează şi administrează cazul respectiv. Este important ca acestea să aibă un plan 
care să le solicite cooperarea între ele, contribuind astfel la economisirea timpului, la un grad înalt de 
eficienţă şi transparenţă prin organizarea parteneriatelor cu instituţiile guvernamentale sau 
neguvernamentale şi încheierea convenţiilor de cooperare cu şcolile din comunitate. 
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare                                                          
în învățământul on-line 

 

Prof. Abrudan Alina                                                                                                 
Grădinița cu P. P. „Așchiuță” 

 

Activitățile extrașcolare vizează de regulă toate acele activități care vin în completarea 
activităților tradiționale de predare-învățare și de cele mai multe ori sunt complementare procesului 
instructiv-educativ. Acestea pot fi excursii, vizite, activități artistice,culturale, tehnice sau sportive, 
ecologice și chiar activități comune cu diferiți parteneri sociali sau instituționali. În procesul 
instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie 
interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi 
organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: literare, plastice, muzicale, accesibile, 
formându-se astfel competenţe de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. Activităţile 
extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi 
de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activitățile complementare concretizate în excursii şi 
drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea 
personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. 

În ultimii ani s-a constatat că activitățile de tip extrașcolar au un impact deosebit asupra 
dezvoltării personalității copiilor, asupra performanțelor școlare și asupra incluziunii sociale astfel 
încât politicile educaționale le-au propus ca elemente prioritare în activitatea didactică. Cu toate 
acestea, urmare a pandemiei globale cauzate de virsului SARS-CoV-2, acestea au suferit modificări 
la nivel de oportunitate și posibilitate de a fi realizate astfel încât și modalitățile de realizare au trebuit 
să fie adaptate la cerințele și limitele învățământului on-line. Cadrele didactice au fost nevoite să 
regândească planificarea activităților extrașcolare astfel încât acestea să-și atingă scopul pentru care 
au fost proiectate, dar și să poată fi realizate de către copii fără a fi expuși la posibilitate intrării în 
contact cu noul tip de coronavirus. Astfel tradiționalele vizite, excursii, vizionări de spectacole au 
luat forma unor tururi ghidat prin intermediul tehnologiei: 

• Tururi virtuale ale unor muzee 
• Vizionări online de teatru de păpuși, filme pentru copii, spectacole 
• Vizionarea online a unor filmulețe educative ce înlocuiesc vizitele la planetariu, acvariu, 

muzeu de științe naturale, etc 
• Concursuri și joculețe realizate de cadrele didactice de la clasă pe platforme de e-learning 
• Realizarea de machete, strucutri, roboței, etc. de acasă de către copii care să înlocuiască 

atelierele tehnice sau creative 
• Confecționarea de ierbare, insectare, etc. care înlocuiesc vizitele în grădinile botanice 

Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem propune 
şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. Toate activitățile 
extracurriculare desfăsurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele, 
capabile să se descurce în orice situație, bogate din punct de vedere cultural în această societate plină 
de pseudo-cultură. Activitățile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, 
stârnindu-le interesul, producându-le bucurie copiilor, ușurându-le acumularea de cunostințe, chiar 



dacă presupune un efort suplimentar din partea cadredlor didactice și mai ales acum, în situație 
desfășurării activităților în mediul on-line. 

 
  



 
Activități de vacanță pentru copii și părinți, în era pandemiei 

 
 

Prof. înv. preșcolar Abrudan Olimpia-Maria 
Grădinița cu P. P. Căsuța cu povești Zalău 

 
 
 
Cu toții știm că traversăm o perioadă atipică. Acest lucru nu înseamnă că nu putem să mergem 

în vacanță sau să organizăm diverse activități preferate de noi și de cei mici. Cheia este să fim cât mai 
creativi și să profităm la maximum de situație. Cu puțină ingeniozitate și inițiativă, putem avea o 
vacanță plină de distracție, respectând în continuare masurile de distanțare socială. 

În ciuda schimbarilor generate de pandemia COVID-19, există înca numeroase opțiuni de 
activități distractive pe care le putem pune în practică. Iar activitățile relaxante și distractive alături 
de familie sunt cu atât mai importante în această perioadă întrucât ne distrag de la probleme și ne 
poate ajuta sa facem față provocarilor. 

Atunci când parinții găsesc momente pentru a desfășura activități distractive și pline de bucurie, 
își diminuează anxietatea și își învață copiii relația importantă dintre comportamentul jucăuș și starea 
de bine. 

     
Sugestii de activități pentru părinți și copii 
 
În aer liber: 
• Plimbare cu bicicleta cu scopul de a găsi anumite numere sau litere pe indicatoare 
• Plimbare în parc sau la pădure, numărând sau numind bușteni, insecte, păsări sau stânci mari 
• Trasarea unei hărți a străzilor din apropiere pe nisip, în parc sau la plajă. Puteți recrea trasee 

către locurile preferate 
• Organizarea unei excursii cu cortul în propria curte sau pe balcon 
 
În interior: 
• Crearea unei parade de jucării sau organizarea unei petreceri tematice cu ajutorul unei selecții 

de jucării și blocuri de construit 
• Puzzle-urile - dezvoltă abilitățile sociale, de lectură, logică, rabdare în a-și aștepta rândul 
• Sortarea creativă și proiecte senzoriale. Pastrați cutii, tuburi și plicuri de carton și oferiti 

copiilor acces la hârtie, lipici, foarfece, markere, stilouri, creioane și obiecte colorate, cum ar fi 
butoane, agrafe, panglici. Lăsați copiii să creeze ce îți doresc ei 

• Ghicitorile, cărțile pline cu obiecte ascunse și cititul cu voce. Citirea cu voce tare este benefică 
pentru copiii mici și copiii mari. 

• Descoperirea și dezvoltarea diferitelor pasiuni ale copilului: să învețe cum să coasă, să 
sculpteze, să proiecteze un joc sau să construiască o lume Lego 

• Tururile virtuale la muzeu 
• Gimnastică și mini-antrenamente distractive la care participă toată familia 
• Gătitul în familie sau concursurile de gatit intre părinți și copii sau între frați 
• Petrecerile în pijama în familie sau online 
 
Activitățile în aer liber sunt de preferat deoarece oferă și alte avantaje: oferă o stare de bine, 

reduce anxietatea, stresul sau starea depresivă. Încurajați activitățile care nu necesită un contact 
strâns, cum ar fi desenatul cu creta pe trotuar, jocurile cu mingea, plimbările cu bicicleta. 

 
 



 

ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE DIN MEDIUL PREŞCOLAR -
ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 
Educatoare Abuziloaie Mihaela 

Grădiniţa cu program prelungit nr.6 Botoşani 
 
 
,,Copiii sunt cea mai valorasă resursă a lumii şi cea mai mare speranţă a ei pentru viitor.” 

(John Fitzgerald Kennedy) 
 
Grădiniţa este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii” fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite 
să împăcăm grădiniţa cu familia. 

Scopul activităţilor extracurrriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul grădiniţei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Dacă, până în anul 2020, aceste activităţi se desfăşurau organizând:  
- vizite la brutării, librării, biblioteci, muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, ateliere de 

olărit, case memoriale – organizate selectiv – şi constituiau un mijloc de a intui şi preţui valorile 
culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, oferind copiilor prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă 
ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale; 

- excursii, drumeţii , plimbări, copiii putând reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culegeau, erau 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi 
la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens, 
excursia ajutându-i la dezvoltarea intelectuală şi fizică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific; prin excursii copiii îşi suplimentează şi consolidează instruirea preşcolară dobândind 
însuşirea a noi cunoştinţe. 

Din anul 2020, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online. 
Activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

Iată, câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care i-au încântat pe copiii 
preşcolari în perioada crizei sanitare şi care a venit în ajutorul părinților doritori să-i țină implicați pe 
copii într-o învățare continuă: 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 



Îți știi copilul pasionat de diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul de întrebări despre 
Univers și despre planeta noastră?  

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru copiii din grădiniţă. Chiar dacă în perioada de izolare locațiile 
fizice au fost închise, copiii au continuat explorarea în online, alături de instructori care au adaptat 
curricula pentru noul format. 

 
2. Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îi ajută pe copii să gândească logic şi analitic şi să rezolve probleme, 

atelierele de arte le stimulează empatia, abilitățile de comunicare şi discurs, creativitatea şi imaginația. 
Mai mult, îi ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine. De aceea e important să-i oferi copilului 
şansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui 
profesionist. Astfel, se poate descoperi un mic pictor în familie, ori un actor care va face furori pe 
scena comediei. 

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Există şi activități extracurriculare pentru micii exploratori. Copilul îşi poate îmbogăți 

cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar şi despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, poate alege să viziteze în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care 
,,și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. Pentru a diversifica activitatea din fiecare zi, se 
poate explora alături de copii un muzeu nou sau o grădină zoologică şi se poate transforma această 
,,excursie virtuală” într-una educativă.  

 
4. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor. 

Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica şi rigoarea cu emoțiile şi arta. Prin urmare, vorbim de 
o dezvoltare și o pregătire a copilului mult mai complexă. Baletul, gimnastica sau dansul modern 
ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța 
disciplinei şi a perseverenței şi să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra şi 
se va simți tot mai liber și mai încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un 
trofeu binemeritat! 

 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

Aşadar, activităţile extracurriculare desfăşurate tradiţional sau online, îi atrag pe copii prin 
activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi 
stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.  
  



 
Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 
 

Prof. înv. primar Acatrini Corina – Mihaela 
Colegiul ”N. V. Karpen” Bacău 

 
 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului și 

pentru formarea unei atitudini pozitive față de învățare. De asemenea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. 
Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi.             

Activitățile extrașcolare vizează acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-
învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Diferiţi autori trec în revistă marea 
varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, în timp, tipologia lor a crescut foarte 
mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru, vizite la instituţii publice, 
excursii la obiective de interes, vizite la alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi 
artistice, activităţi sportive, activităţi literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc. Participarea 
la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de 
cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor:  
-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor 

şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile;  

-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor;  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

De-a lungul timpului, am constat că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar la activitatea de 
predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte forme de 
activitate.  Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 



posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiectiv 
depinde în primul rând de cadru didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

În ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemie, am constat 
cât de importante erau aceste activități, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii 
au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze 
unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, de a lega 
prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

Chiar dacă aceste activități erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 
acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ                                                                                    
"CU SFIALĂ-N OCHI ȘI PAȘI, VA SOSI UN IEPURAȘ" 

 

Prof. înv. preșcolar ACIU CRINA MARIA                                                                 
Grădinița cu P. P. Nr. 7 Satu Mare 

 

 

Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema săptămânii: "Cu sfială-n ochi și pași, va sosi un iepuras!" 

LUNI 

Întâlnirea de dimineață: "Ce sărbătoare se apropie?" 

Rutine: "Rugăciune înainte de masă" credință, rugăciune, bunăstare 

Tranziție: "Sari ca și iepurașul"- joc de mișcare 

Activități liber alese 1: Știință : "Sortăm ouăle mari și mici" 

              Joc de masă:"Găsește perechea" 

Activități pe domenii experiențiale: DȘ "Sosește Paștele" lectură după imagini 

Activități liber alese 2: "Legende de Paște" colaborare cu grupa mare 

MARȚI 

Întâlnirea de dimineață:"Cine a fost Iisus?" 

Rutine:"Iartă-mă, am greșit!" deprinderea de a-și recunoaște greșeala 

Tranziție: "Iepurașul jucăuș" joc de mișcare 

Activități liber alese 1: Bibliotecă: " Biblia copiilor" lecturare imagini 

                                                         "Creangă de măslin" antranament grafic 

Activități pe domenii experiențiale: DLC "Iepurașul de Paște" memorizare 

 DEC "Iepurașul " predare cântec 

Activități liber alese 2:"Ascultă și cântă la fel ca mine" joc muzical 

MIERCURI 

Întâlnirea de dimineață:"Întâmplare într-o farfurie" 

Rutine:"Un ou proaspăt voi mânca!" alimentație sănătoasă 

Tranziție: "Ouăle buclucașe" joc distractiv 

Activități liber alese 1: Joc de rol: "Gospodinele pregătesc masa" activitate gospodărească 

                                       Construcții:"Coșulețe pentru ouă" piese lego 



Activități pe domenii experiențiale: DȘ "Ouăle în coșuleț" predare cifra 3 

 DPM "Cu coșulețul plin cu ouă pe punte" echilibru 

Activități liber alese 2:"Iepurașule îndată, ghicitoarea-i dezlegată" ghicitori 

JOI 

Întâlnirea de dimineață:"Hristos a înviat!" 

Rutine:" Știm să facem fapte bune" credință, rugăciune, bunătate 

Tranziție: "1-2, 1-2 iepurași veniți la noi" joc distractiv 

Activități liber alese 1: Artă: "Ouă vopsite" ștampilare cu cartof 

                                       Nisip și apă:"Iepurașul" desene cu degetul 

Activități pe domenii experiențiale: DOS "Suport pentru ouăle de Paște" colaj 

Activități liber alese 2:"Găsește oul!" variantă a jocului cald-rece 

VINERI 

Întâlnirea de dimineață:" Un ou de ciocolată, pentru tine drept răsplată" 

Rutine:"Cum ne comportăm la biserică!" deprinderea de a asculta 

Tranziție: "Cursa cu oul în lingură" joc distractiv 

Activități liber alese 1: Joc de rol: "Gospodinele pregătesc masa" activitate gospodărească 

                                       Construcții:"Coșulețe pentru ouă" piese lego 

Activități pe domenii experiențiale: DOS "Pregătim cozonaci!" activitate desfășurată împreună 
cu mămicile.  

Activități liber alese 2:"Întâlnire cu un preot" vizită la biserică. 

 

 

 

  



 

Activitățile extrașcolare în învățământul online 
 
 

prof. Daniela Aciubotăriței 
 
 

Aproape orice activitate la care se participă în afara școlii, care explorează un anumit interes, 
abilitate, subiect sau pasiune poate fi o activitate extracurriculară. Activitățile extracurriculare sunt 
importante din multe motive, dar în primul rând fac două lucruri: îi ajută pe elevi să-și descopere 
interesele și punctele forte și îi ajută să-și înțeleagă idealurile și contribuțiile în afara clasei. 
Activitățile extracurriculare sunt oportunități oferite elevilor pentru a explora diferite activități și de 
a afla care le plac cel mai mult și pe care ar putea dori să le urmeze în viitor. În plus, aceste activități 
îi ajută să-și dezvolte abilități de viață valoroase, de la independență la munca în echipă  și, în unele 
cazuri, abilități analitice, critice și de rezolvare a problemelor, în funcție de activitate. Activitățile 
extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea 
în rândul elevilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, 
deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate fiind 
atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îi ajută pe elevi 
să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

De la apariția Covid-19 școlile din întreaga lume au făcut eforturi fără precedent pentru a trece 
rapid la platforme virtuale interactive de învățare, pentru a ajunge la elevi și a le oferi oportunități de 
învățare continuă. Datorită absenței vieții școlare și sociale elevii au fost afectați. Pentru a oferi 
elevilor o experiență de învățare sănătosă școlile au conceput și integrat activități virtuale diverse 
pentru a face predarea și învățarea interesante și antrenante pentru elevi, deși atmosfera școlii fizice 
nu poate fi înlocuită de nicio  platformă virtuală. 

Având în vedere impactul extraordinar al învățării virtuale, școlile au căutat în mod creativ 
diferite modalități de a reduce nivelul de stres și de a motiva elevii găzduind diverse evenimente 
pentru ei. Printre aceste evenimente se regăsesc workshopurile care sunt utile pentru sporirea 
încrederii și îmbunătățirea abilităților de comunicare. Prin aceste activități, elevii sunt încurajați să 
reflecteze la anumite lucruri, să conștientizeze importanța acestora, să devină mai atenți și mai 
empatici față de cei din jur. Un alt aspect care a ieșit în evidență în aceste vremuri este dezvoltarea 
de abilități diverse  și descoperirea de noi hobby-uri de către elevi. De asemenea, competițiile online, 
activitățile culturale și oportunitățile de învățare de la egal la egal au încurajat elevii să-și descopere 
talente înnăscute sau nedescoperite și să le prezinte pe ecran  într-o atmosferă destinsă. 

Un alt exemplu de activitate extracurriculară care poate fi realizată în mediul online este clubul 
de dezbatere, opțiune excelentă pentru elevii care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de 
comunicare și vorbit în public. În clubul de dezbateri elevii își dezvoltă gândirea critică, convingerea 
și încrederea. Aceste dezbateri îi expun pe elevii la evenimentele actuale și la problemele globale sau 
naționale despre care învață, analizează și încearcă să vină cu soluții sau puncte de vedere. 

Revista școlii pentru elevii interesați de jurnalism, scriere sau mass-media, poate fi o activitate 
extrașcolară perfectă și impresionantă. Revista școlii permite elevilor să-și îmbunătățească abilitățile 
de cercetare, editare, proiectare, fotografiere, oferindu-le un loc în care să-și exprime opiniile prin 
articole editoriale. Un alt mod de a-și exprima gândurile și de a-și transmite ideile către un public larg 
este realizarea unui blog. 

O altă idee de activitate este clubul lingvistic care să ofere elevilor un spațiu pentru a practica 
o anumită limbă, pentru a afla despre țările care vorbesc limba respectivă și pentru a explora diferitele 
componente care alcătuiesc cultura țării respective cum ar fi muzica, mâncarea, îmbrăcămintea și 
sărbătorile. 

Crearea unui club de lectură unde elevii citesc și discută cărți săptămânal prin chat video cu 
colegii care împărtășesc dragostea lor de lectură. În cadrul acestui club sunt expuse diferite genuri 



literare, este un mod de a-i învața pe elevi cum să poarte conversații inteligente și perspicace despre 
ceea ce citesc. 

Cursurile de programare online (programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți) îi 
ajută pe elevi să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvări optime la 
probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile idei și 
mai creativi. 

Activități extrașcolare de turism virtual care îi ajuță pe elevi să-și îmbogățească cunoștințele 
despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau antice, prin vizitarea 
în regim virtual a muzeelor internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă.  

Toate acestea pot fi realizate utilizând platforme online dedicate, resurse didactice digitale și 
multimedia. 
 
 
  



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE –                                                                          
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. înv. preșcolar Acs Melinda 
Școala Profesională ”George Coșbuc” Medieșu Aurit 

Structura G. P. N. Iojib 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

              
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activități extrașcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile și taberele 
școlare contribuie la îmbogățirea cunoștintelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște realizarile 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific 

Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului, în cadrul 
cărora copiii dobândesc cunoștințele despre tradițiile și obiceiurile străvechi (Anul nou, Ziua mamei, 
Paștele, Crăciun, etc.. Din punct de vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea 
artistică a elevului  precum și în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, 
organizate de către cadrele didactice, le ofera elevilor răsplata primită după munca, și de asemenea 
au un rol de motivare, mai puțin semnificativ.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI PASCALE … ALTFEL 
 

Prof. înv. primar, Adam Aurelia Crina 
 

PAŞTELE = CREDINŢĂ, SPERANŢĂ, LUMINĂ, IERTARE, ÎNCREDERE, RĂBDARE… 

 

Toate pregătirile pentru Paşte asigură intrarea într-un timp al sărbătorii, moment în care reunim 
întreaga familie. Ne gândim cu toţii la  un sens al vieţii şi la un nou început. Amintirea copilului este 
marcată, în fiecare an, de bucuria de a primi daruri şi de a ciocni ouă cu fraţii şi prietenii, ceea ce-i. 
face pe cei mici să fie în al nouălea cer. Şi-apoi, Paştele înseamnă şi relaxare.Copiii simt o adevărată 
plăcere, înainte de Paşte, să vopsească şi să decoreze ouă cât mai frumos şi să participe la pregătiri. 
  

                    
 

Pregătirile pentru Paşte oferă părinţilor ocazia de a face împreună cu copiii activităţi care să le 
permită să se pună în valoare în ochii tuturor. Copiii sunt implicaţi în activităţi casnice, sunt solicitaţi 
când aleg decoraţiunile de Paşte pentru masă, confecţionează şi scriu împreună  felicitările.  
. 

 



Ei s-au distrat de minune decorând ouă prin diferite metode: cu ceară, vopsea, cu mărgele sau 
hârtie glasată. Odinioară, ouăle de Paşti erau vopsite doar în culori vegetale, fiind preparate după 
reţete vechi transmise din generaţie în generaţie, cu o mare varietate de procedee și tehnici. 

Pasca și cozonacii tradiționali se coc numai o dată în an, tocmai din acest motiv le acordăm o 
atenție deosebită. Tradițional, pasca are formă rotundă, iar ingredientele de bază sunt brânza, stafidele 
și untul. În Joia Mare se vopsesc ouăle şi se coc cozonacii şi pasca. 

În preajma Sărbătorilor Pascale trebuie să îi motivăm pe copii să facă fapte bune, să ofere din 
puţinul lor altor copii, care au şi mai puţin decât ei, să îi ajute pe cei vârstnici, să se abţină de la răutăţi. 
Dacă unele activităţi le-au putut face cu uşurinţă, un lucru le-a lipsit cu siguranţă,şi anume acela de a 
fi antrenaţi in acţiuni umanitare, care să vină în ajutorul copiilor săraci sau bolnavi.În anii trecuţi am 
desfăşurat în această perioadă diferite activităţi umanitare, la diferite centre pentru copii: ,,Casa 
mea,,Bacău, ,,Centrul rezidenţial pentru copii–Hârja,,. Anul acesta am procedat la fel, am pregătit 
cadourile,am chemat administratorul centrului şi ne-am întâlnit ,,ALTFEL,, ,prin intermediul 
aplicaţiei Zoom. În acest fel, copiii s-au obişnuit de mici să fie buni şi să le pese de cei din jurul lor. 

 

 

 
Tradițiile neamului nostru sunt cu adevărat frumoase și merită păstrate. 

 

  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. Înv. Preșc. Adamescu Steluța 
Grădinița P. P. “Voinicel” Călărași 

 
 
Activitatea extrașcolară este componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru 

didactic ar trebui să-i acorde o atenție deosebită, adoptând o atitudine creatoare atât în modul de 
realizare, cât și în relațiile cu copiii.  

Datorită caracterului ei activ-participativ, activitatea extrașcolară asigură o atmosferă relaxantă, 
dezvoltă creativitatea, facilitează integrarea eficientă și rapidă a copiilor în colectivitate, implicându-
i în procesul de intercunoaștere. În era digitală, educaţia are nevoie de noi abilităţi şi competenţe 
pentru a răspunde provocărilor viitorului și pentru a ne putea alinia ritmului rapid cu care se schimbă 
lumea.  

În ultima perioadă, metodele de predare, învățare și evaluare s-au schimbat, iar evoluția și 
transformările la nivel global ne îndeamnă să folosim în procesul didactic materiale performante, 
astfel încât actul educațional să progreseze și să se modernizeze. În alegerea instrumentelor digitale 
am colaborat cu părinții pentru a facilita învățarea online și susținerea grădiniței de acasă.   

Grădinița de acasă oferă copilului un mediu de învățare mult mai confortabil, dar se poate 
realiza cu sprijinul adulților (părinți, bunici). Având în vedere faptul că obiectivul procesului 
educațional în această perioadă de pandemie nu este performanța, nu este despre cât învățăm, cel mai 
important lucru este autoreglarea emoțională și acest lucru a fost obiectivul principal urmărit în 
activitatea online. În cadrul programului educațional „Să știi mai multe, să fii mai bun”, am 
desfășurat activități nonformale care să valorizeze talentele, preocupările extrașcolare și competențele 
din domenii cât mai atractive și plăcute pentru copii. 

SCOPUL PROIECTULUI: Promovarea valorilor cultural-educative, stimularea creativităţii, 
creşterea calităţii educaţiei prin intermediul unor activităţi extraşcolare  

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
• Conştientizarea importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru lărgirea orizonului 

cunoaşterii; 
• Valorificarea aptitudinilor şi a abilitǎţilor dobândite de copii în grădiniță în cadrul unor 

activităţi extraşcolare; 
• Exersarea abilităţilor practice, evidenţierea talentului artistic în realizarea unor lucrări 

practice, artistico-plastice (colaje, decoraţiuni, pictură). 
 
GRUP ŢINTǍ: 
Preșcolari, cadre didactice 
 Pǎrinţi, bunici 
 EVALUARE: 
• Expoziţie cu lucrările preșcolarilor 
• Album cu fotografii  
• Chestionare aplicate părinţilor; 
    
PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 
„SCOALA ALTFEL” 
,,Să ştii mai multe, să  fii mai bun” 
 
 



Nr. 
crt 

Denumirea activității Domeniul de cunoaștere Scopul activității 

1. Ora de gătit Arta culinară Încurajarea activităţilor gospodărești  în    
rândul copiilor. 

Identificarea regulilor pentru prepararea 
produsului după o rețetă 

-exersarea codului de conduită în 
bucătărie (norme de igienă, 

vestimentația de bucătar  
2. „Clubul experimentelor” 

 
Ştiinţă Experimentarea şi observarea 

nemijlocită a realităţi. 
3. ,,Grădina din grădinița  

mea!” 
 
 

Educaţie ecologică  
 

Să participe, alături de parinţi la 
întreţinerea mediului înconjurător; 

Să-şi dezvolte simţul estetic pentru 
frumosul din natură. 

4. ,,Vizită la ZOO” 
 
 

Cultural Dobândirea unor noțiuni elementare cu 
privire la importanța protejării 
speciilor de animale precum și 
dragostea pentru natură. 
 

5. „Jocurile copilăriei”  Psihomotric 
 

Formarea capacitaților de exprimare 
prin mișcare;  

 
 
În opinia noastră, oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată în școală, nu poate 

cuprinde întreg orizontul influențelor formative exercitate extrașcolar asupra copiilor. În activitățile 
desfășurate în afara mediului școlar, într-un cadru nonformal, copilul se manifestă în voie, 
socializează, își asumă responsabilități, își descoperă și dezvoltă aptitudinile.  

Cadrul didactic, prin acest tip de activități are posibilitatea de a cunoaște mai bine copiii, de a 
realiza mai ușor obiectivul principal și anume pregătirea copilului pentru școală  

 
 
 
 
 

  



 
 

Noi... în pandemie 

 

Autor: Adam-Gîrbuleț Gabriela 
 

Mereu am trăit cu impresia că istoria se repetă, poate sună a clișeu, dar într-o formă sau alta 
aceasta este expresia potrivită pentru ceea ce experimentăm de o vreme încoace. Ori, pur și simplu, 
se întâmplă să ne pună la încercare pentru o reașezare a celor lumești, o regândire a tot ceea ce ni se 
întâmplă. Indiferent de rasă, culoare, gen, noi toți am înfruntat o grea misiune, uniți și cu același scop, 
ne-am dorit să trecem peste pandemie cât mai repede posibil, însă mai ales cu bine.  

În fața unei provocări suntem egali, precum ne indică și condiția umană, incapabili de a continua 
fără luptă. Perseverenți, plini de tenacitate, curajoși și răbdători, noi, cei care ne aflăm în slujba 
formării unor caractere, am reușit să răzbim pentru că misiunea noastră nu ne permite să obosim ori 
să ne oprim. Menirea noastră a persistat și în mediul online cu suport activ din partea tuturor celor 
implicați în întreg procesul instructiv-educativ.   

Ascunși în spatele tehnologiei, însă întotdeauna dependenți de ea, am continuat să creăm 
activități care să ne apropie în ciuda distanței fizice obligatorii. Elevii simțeau nevoia de a fi aproape 
de ei necondiționat, poate doar pentru o vorbă, un schimb de păreri, un zâmbet ecranizat etc. Școala 
online a avut rostul ei, unii l-ar spune ascuns, alții chiar inexistent, însă lumea interioară a celor 
implicați a continuat să se schimbe mulțumită deschiderii și poate resuscitării sferei extrașcolare. 
Obișnuiți cu o suită de activități noi, incitante și continue, pandemia ne-a obligat să ne limităm 
posibilitățile, să apelăm la diverse reconfigurări, schimbări imediate și chiar radicale de strategii. 
Elevii, profesorii și părinții-acest trio clar definit-a reușit să străbată un drum anevoios, minat, reușind 
în cele din urmă să atingă noi ținte, inexistente anterior.  

Aceste câteva luni mi-au oferit ocazia să descopăr o nouă latură, firește acolo unde mi s-a permis 
accesul, putând astfel trece peste greșeala supremă de etichetare și chiar catalogare. Am avut parte de 
demonstrații clare de altruism, de ajutor reciproc, de apreciere și de dăruire. Atunci când nouă ni se 
interzicea prezența fizică la școală, când poate ne-am fi dorit să fugim pentru a explora noul și 
frumosul, noi ne-am conformat însă în stilul nostru. Ne-am propus să ne întâlnim cu toată rigoarea 
momentului, ne-am adunat într-un cerc și am dezbătut anumite teme. Se cereau aceste mici escapade, 
ei, copiii, savurau pe deplin fiecare moment. Am avut plăcerea de a surprinde  2-3 părinți ce păreau  
că doar și-au asumat rolul de însoțitori, în timp ce așteptau să li se acorde puțină atenție sau dreptul 
la cuvânt.  

Pentru a nu ne deconecta de stilul agitat de la școală și pentru a păstra totuși competitivitatea 
am urmărit să ne înscriem la câteva concursuri online, unele menite să dezvolte latura artistică, altele 
să antreneze intelectul. Părinții inițial dezorientați s-au redresat deoarece viața și sănătatea celor mici 
erau încercate, nesiguranța le-a schimbat abordarea și felul de a reacționa. Sunt convinsă de faptul că 
unele relații interfamiliale au devenit mai solide, altele au fost întărite, cred că, de fapt, în tot răul este 
întotdeauna și un bine.   

Ceea ce odinioară era considerat a face parte strict din extrașcolar, acum a fost repus în discuție 
suferind o serie de modificări. Ceea ce înainte era absolut firesc, cotidian cu riscul de a se transforma 
în banal, astăzi sau de circa un an este altfel. Adesea folosim acest cuvânt, pentru că totul în jur pare 
să capete o nouă valență. O firească ieșire la cinematograf, cu clasa și diriginta, s-a transformat într-
un lanț de reguli, finalizată spre fericirea mea, cu un sentiment de satisfacție, de îndeplinire a unei 
sarcini ce părea imposibilă.  



Tot acum, diverse fundații, asociații au promovat și derulat anumite programe online, celebrele 
webinarii, pregătind de pe o parte profesorii, susținând pe de altă parte beneficiarii educației. Am 
urmărit anumite prelegeri, ne-am implicat în activitățile propuse și am reușit să profităm împreună de 
cele descoperite. Online și totuși extrașcolar am avut șansa de a învăța cum anume să protejăm mediul 
în care trăim, care sunt variantele corecte de reciclare, cum anume trebuie să ne ferim de personajele 
nedorite din lumea virtuală, cum anume să reușim să avem grijă de imaginea și identitatea noastră.  

Deși la distanță, am putut depăși obstacole ale comunicării, am putut transmite mesaje cu un 
puternic ecou în formarea elevilor noștri, am luptat pentru a ne menține pe linia optimă sănătatea 
mentală și corporală.  

 

 

 

  



 

ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ ON-LINE 
 

G. P. N. NR. 1 Balș - Județul Olt                                                                                             
Prof. înv. preșcolar Nedelcu - Radu Adriana 

 

Titlul Poveste de Paște 

Tipul de activitate Formare deprinderi artistice 

Grup ţintă Preșcolari 
Cadru didactic Prof. înv. preșcolar  Nedelcu-Radu  Adriana 

Scop Formarea priceperilor de colora,  a desena,  de a picta 

 
 
Obiective 

o să cunoască semnificaţia religioasă a sărbătorii Paştelui; 
o să realizeze, desene, picturi; 
o să distingă o zi obişnuită de o zi de sărbătoare; 
o să cunoască obiceiuri și tradiţii legate de Paşte; 

 
Rezultate aşteptate 

 

o descoperirea bucuriei de a reda prin desene a momentelor trăite; 
o formarea atitudinilor pozitive faţă de tradiţiile şi obiceiurile de Paști. 

Resurse o umane: preșcolari, cadru didactic, părinți, bunici;   
o materiale: acuarele, creioane, culori, stikere; 
o timp - o oră. 

Scenariul activității: 

Moment organizatoric: 

Se  stabileşte ordinea şi se pregătesc materialele necesare pentru lecţie. Se stabilește prezenţa 
preșcolarilor prin intermediul unui exerciţiu de spargere a gheţii. Coșulețul de Paște al 
complimentelor „În coșuleț găsesc cuvinte magice” (participanții îşi adresează complimente, 
desenându-le simboluri) Sunt grupaţi câte 4. Lângă simboluri adaugă şi stikere sugestive. 

Anunțarea activității: 

Bate cineva la ușă. Apare Iepurașul (se arată un desen) care le interpretează copiilor o poveste 
despre Paște „Cum se sărbătorește Paștele ȋn oraşul meu”. Cadrul didactic le comunică copiilor că, 
Iepurașul a vizitat multe țări și orașe şi s-a hotărȃt să rămȃnă lângă copiii care sunt cuminţi şi care îl 
cunosc foarte bine și îl desenează lângă un coș cu ouă. 

Se prezintă sărbătoarea Paștelui folosind imagini: semnificația istorico-religioasă, datini și 
obiceiuri specifice zonei. Se proiectează activitatea ținând cont de scopuri și obiective. 

Se portă o scurtă discuție în legătură cu sărbătoarea de Paști.  

Desfășurarea activității: 

Pe parcursul activității cadrul didactic, părinții/ bunicii urmăresc buna desfășurare, aduc 
materialele necesare, ajută la realizarea lucrărilor. 

Captarea atenției - Se realizează un exercițiu.  

În funcţie de litera care este propusă de fiecăre participant alcătuim o listă cu trăsături sau 
calități pentru iepuraș. Exemplu - Alfabetul trăsăturilor 



A –Amabil 
B – Binevoitor 
C – Cuviincios 
D – Distins 
E – Empatic 
F – Fericit 
G – Galant 
H – Harnic 
I – Isteţ 

J – Jovial 
L – Loial 
M – Maleabil 
N – Naiv 
O – Onest 
P – Preţuit 
R – Radios 

T – Tenace 
U – Uluitor 
V – Voios 
Z – zâmbitor 

Evaluare: se fac aprecieri asupra lucrărilor;  observarea sistematică; expoziţie de desene; 
realizarea unui poster;  realizarea unui panou expozitiv acasă; 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE -                                                                          
ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: AGAPIE REKA GABRIELA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 SĂCELE 

 
 
 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm  să se adapteze.” 
(Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”) 

Grădiniţa este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
clădirii fizice şi spirituale a “puiului de om”. Doar “zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu 
mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că “oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a 
copilului. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în 
afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului. 

După data de: 11.03.2020, fiecare dintre noi, cadrele didactice, ne-am confruntat cu numeroase 
provocări.  Trecerea de la predarea directă la predarea online, de la clasa fizică la clasa virtuală, a 
necesitat regândirea unor elemente fundamentale ale actului educației. Activităţile extraşcolare 
desfăşurate cu preşcolarii s+au mutat în mediul online şi s+au desfăşurat în special în săptămâna 
„Grădiniţa Altfel”.  

Desfăşurarea acestor activităţi a necesitat implicarea şi sprijinul părinţilor în activităţi care să 
răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile 
acestora în diferite domenii, stimulându-se participarea lor la acţiuni variate, petrecerea unui timp de 
calitate în familie.  

Activităţile desfăşurate au urmărit: comunicarea online eficientă între educatoare-părinţi-
preșcolari, identificarea normelor de întreţinere a vieţii şi sănătăţii, conştientizarea de către preșcolari 
a importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru lărgirea orizonului cunoaşterii, valorizarea 
abilitătilor artistico-plastice şi practice ale copiilor, îmbinarea utilă a informațiilor transmise online 
cu viața copilului, adaptarea la situaţiile ce presupun învățarea de acasă. 



Preşcolarii au desfăşurat activităţi variate în funcţie de disponibilitatea lor şi a părinţilor, de 
timpul pe care l-au avut la dispoziţie şi de materialele de care dispuneau. Astfel, au fost micii bucătari 
si au realizat prajiturele si sandwiciuri haioase, au pictat pe diferite materiale din natura, au 
confecţionat jucarii din materiale reciclabile, au realizat diferite experimente. În aceasta perioadă 
grea, de pandemie, a existat posibilitatea de a desfăşura online activităţi la care nu am fi avut acces 
vizitarea virtuală a unor muzee din alte oraşe şi chiar din alte ţări, vizionarea unor spectacole pentru 
copii puse în scena la teatre de prestigiu din ţară şi din lume, vizitarea virtuală a unor grădini 
zoologice, gradini botanice şi alte activităţi pe care copiii le-au desfaşurat cu placere şi interes. 

În concluzie putem spune că activitatea extrascolară este o componentă educaţională importantă 
şi eficientă în formarea personalității preșcolarilor şi indiferent de provocările acestei perioade de 
pandemie, desfășurarea cursurilor în mediul online a fost un bun prilej de testare și depășire a 
propriilor limite, de reinventare și nu în ultimul rând de conectare la tot ceea ce înseamnă tehnică 
modernă. 

 
        

  



 

Importanța activităților extrașcolare realizate în mediul online 

 

Prof. Înv. Preșc. Agavriloaei Anca,                                                                              
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 , Botoșani 

 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la   
dezvoltarea   înclinaţiilor   şi   aptitudinilor   preşcolarilor,  la   organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Acestea, organizate in mediul online, îndeosebi cu preșcolarii devin interesante, chiar dacă 
uneori dificil de realizat.  Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar 
această formă de desfășurare implică părinții, care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare 
continuă. Fiecare urmărește să mențină dezvoltarea copiilor, iar celor mici se incearcă prin aceste 
activități să se descopere   talentul  utilizării formatului digital   în scopul învățării.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În acest caz, subliniem  acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele 
și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
grădiniței. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează.  

Una dintre activitățile extrașcolare extrem de interesantă pentru preșcolari a fost ‘’călătoria 
virtuală’’ sau  ‘’excursia virtuală’’, dedicată micilor exploratori. Aceste activități îl ajută pe copil să-
și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua 
de azi, sau unele antice, poate vizita în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale 
care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru diversificarea activității din fiecare zi pe perioada pandemiei, părinții impreună cu 
‘’micii excursioniști’’ explorează  muzee noi sau o grădină zoologică și transformă această “excursie 
virtuală” într-una educativă. Combate de cele mai multe ori plictiseala, lipsa de ocupație cu această 
activitate online interactivă.  

Toate activităţile extrașcolare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate. În cadrul activităţilor extracuriculare, preșcolarii dovedesc creativitate, 
imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 
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Educația ecologică 

 

Prof. Ailincăi Maria                                                                                                              
Liceul „Alexandru Ian Cuza” Piatra Neamț 

 
Mediul înconjurător constituie un mecanism viu de o mare complexitate, de a cărui integritate 

şi bună funcţionare depinde însăși existența umană.  
Formarea la elevi a unei conştiinţe şi conduită ecologică devine un deziderat important pentru 

orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Educaţia ecologică sau educaţia pentru mediu vizează 
formarea şi cultivarea capacităţilor de rezolvare a problemelor declanşate odată cu aplicarea 
tehnologiilor industriale şi postindustriale la scara socială, care au înregistrat numeroase efecte 
negative la nivelul naturii şi al existenţei umane în general.  

Educaţia pentru mediu are drept scop schimbarea viziunii asupra lumii şi înţelegerea relaţiilor 
de interdependență care se stabilesc în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. Educaţia 
ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifie, literare, 
artistice, plastice, sportive etc. Formele de realizare sunt diversificate: observaţii, experimente, 
povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de filme, jocuri 
de mişcare, distractive, orientare turistică, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole, 
vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere, scenete ecologice, concursuri. Prin educaţie ecologică, 
copiiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini şi motivaţii pentru a acţiona individual şi în echipă 
la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului înconjurător. Prin educaţie ecologică se 
cultivă dragostea şi respectul elevilor pentru lumea înconjurătoare, se formează atitudini de 
dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a mediului şi se cultivă interesul pentru 
promovarea ideii unui mediu natural și sănătos. Educaţia ecologică trebuie începută de la vârste mici, 
pentru a determina în timp, formarea unei conduite ecologice, individual să acţioneze în folosul 
naturii şi a sa.  

Educaţia ecologică se constituie într-un domeniu foarte generos, interesant şi atractiv pentru 
majoritatea copiilor. Educația ecologică a elevilor presupune nu numai percepte teoretice, ci trebuie 
implicați în activităţi practice variate şi atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii senzoriale 
în plină dezvoltare. Nu bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în primul rând , ci cunoaşterea 
şi menţinerea în forul interior al elevului a următoarelor imbolduri: dorinţa de a cunoaşte universul 
lumii vii; inițiativa ocrotirii tuturor formele de viaţă. Obiectivele urmărite pentru realizarea educaţiei 
ecologice la elevii sunt: 

 să perceapă interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;  
 să-şi însuşescă cunoştinţele referitoare la complexitatea relaţiei dintre speciile unui 

ecosistem;  
 să ia atitudine faţă de orice activitate care poate distruge echilibrul din natură; 
 să aibă o conduită pozitivă, de participare la activităţile de protejare a mediului, condiţie a 

unei vieţi sănătoase, în deplina armonie cu natura 
Obiectivele educaţiei ecologice se pot realize în școală  pe două căi: prin contribuţia mai multor 

discipline de studiu și prin  prin activităţi extracurriculare. O reală educaţie ecologică se poate  realiza 
şi în cadrul activităţilor extraşcolare. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în 
afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de 
elevi sau a mai multor instituții de învățământ.  

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 



operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii;  
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în relația școală-familie-comunitate;  
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al elevilor.  

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formativ mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși, prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai. Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează 
implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între 
componenta cognitivă și cea comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea 
lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 
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UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAȚIONALE                                                           
ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. Albert Alina Florentina 
 

Activitatea extrașcolară în această perioadă a suferit modificările destul de accentuate. Copiii, 
începând cu vârste cât mai mici acumulează cunoștințe despre obiecte și fenomene din natură, 
dezvoltând astfel deprinderi practice și un comportament social. 

 
Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

 
Prin acest tip de activităţi, cadrul didactic are posibilitatea de a-şi cunoaște elevii, de a-i  dirija, 

să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 
Softurile educaționale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de activități, chiar și în cadrul mai 

multor discipline, deoarece sunt concepute interdisciplinar. Astfel de softuri am folosit în activitatea 
online. Exercițiile din aceste softuri sunt prezentate atractiv, cu elemente de animație și sunet și 
încorporează segmente de narațiuni care permit copiilor să-și formeze strategii de lucru adecvate. 

 
Contientizarea sarcinilor de învățare mai dificilă sau însușirea unor informații este realizată prin 

prezentarea, ca exemplu,a unor modele de rezolvare. Copiii se pot verifica în permanență și au 
posibilitatea corectării în cazul unor erori. Această formă de verficare îi stimulează pe copii deoarece 
prin rezolvare corectă ei sunt încurajați să treacă la un nou exercițiu, în timp ce în cazul greșelilor 
sunt determinați să se reîntoarcă la aspectele care nu au fost suficient înțelese. 

 
Utilizarea softurilor educaționale în activitățile online s-a dovedit a fi un instrument de învățare 

eficient care determină modificări semnificative în achiziția cunoștințelor și în față de învățare a 
copiilor. 
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Exemple de activități extrașcolare în mediul online 

 
 

Albert Andrea 
 

 
“Ziua de ieri este amintirea celei de astăzi, cea de mîine este visul zilei de azi.” 

Khalil Gibran 
 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Pandemia a afectat activităţile extraşcolare pentru elevi, astfel școala și profesorii trebuie să 
vină cu propuneri de activități care pot fi derulate în case împreună cu familia, accentul punându-se 
pe activități în interiorul locuinței, care se pot realiza cu ajutorul diferitelor resurse diponibile: telefon, 
tabletă, computer, laptop, etc. 

Dintre activitățile propuse elevilor de liceu care se pot desfășura în mediul online și care 
dezvoltă diferite competențe, putem aminti următoarele: 

✓ Webinarii cu tematică alese de către elevi - Un webinar este un curs transmis live pe internet, 
realizat de către traineri, profesori sau profesioniști din diferite domenii. Teme care pot fi abordate: 
educația economico-financiară, educația juridică, drepturile omului, artă, cultură, stil vestimentar, 
despre iubire și relații în adolescență, despre perioada de adolescent,etc. Aceste teme pot fi abordate 
și prezentate de către profesorul diriginte sau de diferite asociații locale și naționale care se ocupă cu 
informarea populației despre anumite teme și care așteaptă să contribuie la dezvoltarea personală al 
elevilor.  

✓ Discuții libere cu profesorul diriginte despre perioada de liceu și cea a facultății - aceste 
discuții pot fi realizate pe platforma ZOOM, Google Meet , Skype, Teams, etc. Prin această activitate 
elevii își dezvoltă capacitatea de empatie, de înțelegere a opiniilor, trăirilor și aspirațiilor altora, 
acumulează informații cu privire la o anumită facultate, totodată este un timp petrecut constructiv 
împreună cu colectivul clasei și o apropiere de profesorul diriginte. 

✓ Consiliere în carieră și orientare vocațională – autocunoștere și dezvoltare personală – 
această activitate presupune crearea unui eveniment  pe clasă sau la nivel de liceu, la care să fie 
invitați părinți, foști elevi, prieteni, studenți care prin platforma online să povestească despre job – 
urile și anii de facultate, despre succesul profesional și greutățile întâmpinate, elevii având 
posibilitatea de a pune întrebări despre acele meserii și facultățile din orașele în care au studiat sau 
studiează. 

✓ Petrecere tematică virtuală la nivelul clasei – organizarea unei petreceri virtuale cu o temă 
aleasă de elevi (ex. Pijama party, Petrecere de pirați, Petrecere Hawaiană, etc). În cadrul petrecerii 
virtuale elevii se pot îmbrăca frumos, pot să-și pregătească un fel de mâncare sau să creeze un playlist 
cu muzică care să se audă pe fundal în timp ce își crează amintiri de neuitat împreună cu colegii. Prin 
astfel de activități elevii au posibilitatea să se apropie la nivel de colectiv și să petreacă timpul 
constructiv. 



✓ Tururi virtuale și excursii online – prin această activitate, cu ajutorul lui Google Maps elevii 
au posibilitatea să facă tururi virtuale prin muzeele  țării și al lumii și să cunoască orașe îndepartate 
din orice colț al globului pamântesc.  

În final, putem spune că aceste activități extrașcolare sunt utile în timpul pandemiei, dar nu 
înlocuiesc modul tradițional de aplicare al lor, iar profesorul trebuie să fie maestrul  care le adaptează 
și aplică la nivelul fiecărei clase de elevi 
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PROIECT DE PARTENERIAT 

GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 
 
 

Prof. înv. preșcolar ALBU ELENA 
Grădinița cu P. N. Nr. 6, Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman 

 
 
 

Argument: 
 
“Împreună,  vom reuși!” este un proiect de parteneriat educațional inițiat de educatoare din 

dorința de a colabora, coopera cu familiile preșcolarilor în scopul dezvoltării relației dintre grădiniță 
și familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al gradiniței cât și al familiei de a colabora pentru 
dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei 
de a se implica în activitățile grădiniței.  

În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe 
un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de 
creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena 
personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii.   

E de dorit ca părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă 
responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru 
a traversa, cu cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie.  

Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional 
prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a 
copilului. 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 
Colaborarea permanentă între familie şi grădiniţă privind procesul instructiv-educativ al 

copilului pentru o educaţie cât mai eficientă. 
 
OBIECTIVE: 
➢ Organizarea de activități cu participarea parinților și a copiilor; 
➢ Stimularea interesului părinților de la participa la activitățile desfășurate de grădiniță; 
➢ Facilitarea înțelegerii de către părinți a activităților desfășurate în grădiniță, a specificului 

acestora. 
           
DURATA: anul scolar: 2020-2021 
 
LOCUL DE DESFASURARE: 
➢ Grădinița cu P.N. Nr. 6, Roșiori de Vede 
➢ Alte spații impuse de calendarul acțiunilor 

MODALITĂȚI DE REALIZARE 
•Şedinţe cu părinţii online, activităţi demonstrative online, expoziții online 
  
FINALIZAREA PROIECTULUI: 
•Proiectul se va încheia printr-un filmuleț mp4, reprezentând evaluarea parteneriatului, cu 

ocazia încheierii anului şcolar; 
 



CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 
 

  

 
PERIOADA 

 
TEMA 

MODALITĂȚI DE 
REALIZARE 
 

 
PARTICIPANȚI 

Septembrie 2020 ”Necesitatea parteneriatului 
online cu părinții” 

Masă rotundă în aer liber Educatoare, părinți 

Octombrie 2020 ”Din activitățile noastre”  Expoziție online pentru 
părinți 

Educatoare, părinți, 
preșcolari 

Noiembrie 2020 ”Cu papucii ei de frunze, 
toamna mi-a bătut în geam” 

Evaluare online proiect 
tematic 

Educatoare, părinți, 
preșcolari 

Decembrie 2020 ”Îl așteptăm altfel pe Moș 
Crăciun!” 

Activități integrate 
(practice, artistice) online 

Educatoare, părinți, 
preșcolari 

Ianuarie 2021 ”Părinții ne citesc povești de 
acasă” 

Transmisie live pe grup Educatoare, părinți, 
preșcolari 

Februarie 2021 ”Timp liber cu părinții 
mei!” 

Prezentare filmulețe 
trimise de părinți 

Educatoare, părinți, 
preșcolari 

Martie 2021 ”Pentru mămici, de ziua lor” Prezentare filmuleț 
activitate demonstrativă 

Educatoare, părinți, 
preșcolari 

Aprilie 2021 ”Un copil, un pomișor” Activitate ecologică de 
plantare în aer liber 

Educatoare, părinți, 
preșcolari 

Mai 2021 ”De Ziua Familiei” Prezentare filmulețe 
familii copii 

Educatoare, părinți, 
preșcolari 

Iunie 2021 ”Prăjituri de 1 Iunie” Petrecere online-transmisie 
live 

Educatoare, părinți, 
preșcolari 



     

PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA  
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 

Albuș Adriana, Profesor îvățământ preșcolar                                                                
G. P. P. “Lumea Copiilor” Tg. - Jiu 

 

Primii educatori ai copilului sunt părinții. Procesul de educație este continuat apoi de 
profesioniștii din grădinițe. Procesul de formare și educare a personalității începe în familie. Tot în 
familie, copilul își însușește limbajul, își formează cele mai importante deprinderi de comportament. 

Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separate de influențele educative ce se 
exercită asupra copilului în familie. Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă, 
complexă și unitară a grădiniței, familiei și comunității. Grădinița și familia sunt două instituții care 
au nevoie una de alta. Acestea trebuie să găsească făgașul colaborării autentice bazată pe încredere  
și respect reciproc , pe iubirea față de copil, să facă loc unei relații deschise , permeabile, favorizante 
schimbului și comunicării de idei. 

Este necesar ca părinții să iși schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul școlar, 
acestea putând deveni un sprijin real în îmbunătățirea relației dintre părinte și copil, părinte și cadru 
didactic. O bună colaborare între familie și școală se poate realiza prin parteneriate. Motivul principal 
pentru crearea unor astfel de parteneriate  este dorința de a ajuta elevii să aibă succes la școală și, mai 
târziu, în viață. 

Parteneriatele dintre grădinițe, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor, pot 
perfectiona abilitățile educaționale ale părinților, stimula serviciul comunității în folosul școlilor, 
dezvoltă abilități de lider ale părinților. 

Părinții, în spatiul grupei, pot acționa ca voluntari prin activități precum: acordarea ajutorului 
în derularea activităților din centre sau supravegerea lor; însoțirea copiilor în activitățile extrașcolare 
(excursii, vizite la obiective turistice sau culturale); implicare în realizarea decorurilor pentru un 
eveniment, o serbare.      

Implicarea părinților în luarea deciziilor reprezintă o verigă importantă a parteneriatului. 
Implicarea directă a părinților în activitățile copilului și a educatorului, depășirea condiției de simpli 
spectatori, astfel încât se oferă posibilitatea cunoașterii înclinațiilor artistice ala copilului, aprecierii 
obiective a acestora, chiar însușirii unor metode educative noi. 

Misiunea școlii este de a facilita implicarea părinților prin înlăturarea barierelor ce țin de: timp, 
angajamente profesionale, sarcini domestice, limbaj. Școala este responsabilă de acordarea unui 
suport adecvat pentru ca părinții să depășească aceste contexte defavorizante. Părinții și profesorii 
sunt parteneri cu așteptări diferite. În viitor, școlile trebuie să acorde o mai mare atenție dezvoltării 
parteneriatelor cu părinții și comunitatea, prin crearea unor programe de cooperare și susținere din 
partea unor instituții de profil.  

Studiile arată că este necesară o interacțiune și în cadru mai puțin formalizat pentru clădirea 
relațiilor de încredere și onestitate.Partenerii care folosesc o strategie colaborativă stabilesc obiective 
comune și sunt de acord să uzeze de puterea personală și instituțională pentru a le împlini, sunt de 
acord să angajeze resurse, să modifice politicile și procedurile existente pentru a atinge obiective 
concrete, măsurabile. 



Procesul de colaborare cu părinții asigură completarea, sprijinirea reciprocă în acțiunile de 
dezvltare a personalității copilului.                                                                    

Prin cooperare și colaborare, ceea ce implică diverse responsabilități ale actorilor sociali ce-și 
păstrează autonomia, dar își împart rolurile “într-un system de înțelegeri”, multe lucruri se pot 
schimba pozitiv la nivel social (Bulzan, 2008). 
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Moto:,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca 
specialist, ci ca o personalitate armonioasă.’’ (Albert Einstein) 

Există o lume care aşteaptă să fie descoperită în fiecare copil şi în fiecare tânăr. Numai cel 
care nu se află închis în propria sa lume, reuşeşte s-o descopere. 

Generaţia noastră a vrut să dea copiilor şi tinerilor tot ce e mai bun. Am avut vise mari pentru 
ei. Am căutat să le dăm cele mai bune jucării, haine, plimbări şi şcoli. Nu voiam ca ei să umble prin 
ploaie, să li se întâmple ceva pe stradă, să se rănească cu jucăriile făcute în casă şi să treacă prin 
dificultăţile prin care am trecut noi. 

Am creat pentru copii o lume artificială şi am plătit scump pentru asta. Am creat o serie de 
consecinţe în domeniul emoţiilor lor, în amfiteatrul gândirii lor şi în planul memoriei lor. Să vedem 
câteva dintre aceste consecinţe. 

Speram ca, în secolul al XXI-lea, tinerii să fie întreprinzători, să-i ajute pe ceilalţi şi să iubească 
arta de a gândi. Dar mulţi trăiesc înstrăinaţi, nu se gândesc la viitor, nu sunt entuziaşti şi nu au proiecte 
de viaţă. 

Sunt tinerii pregătiţi pentru a se confrunta cu o decepţie? Nu! Ei sunt antrenaţi doar pentru 
succes. Este imposibil să trăieşti fără probleme. Suferinţa ne poate construi, sau distruge. Trebuie să 
ne folosim de suferinţă, pentru a construi înţelepciunea. Dar cui îi pasă de înţelepciune, în era 
informaticii? Generaţia noastră a produs mai multă informaţie ca oricare alta, dar nu ştim ce să facem 
cu ea. Rareori folosim această informaţie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Dumneavoastră faceţi, 
în timpul liber, ceva care să vă facă plăcere? Ne-am transformat în maşini de muncit şi ne transformăm 
copiii în maşini de învăţat. 

Tinerii cunosc tot mai mult lumea în care se află, dar nu ştiu aproape nimic despre lumea care 
sunt ei înşişi. 

Educaţia a devenit seacă, rece şi fără ingredientul emoţional. Tinerii ştiu rareori să ceară iertare, 
să-şi recunoască limitele, să se pună în locul celorlalţi. Care este rezultatul? Niciodată până acum, 
cunoaşterea medicală şi psihiatrică nu a fost atât de dezvoltată şi niciodată oamenii nu au avut atâtea 
tulburări emoţionale şi atâtea boli psihosomatice.  

Depresia rareori atingea copiii. Astăzi sunt mulţi copii deprimaţi şi fără bucuria de a trăi. 
Preadolescenţii şi adolescenţii dezvoltă obsesii, sindroame de panică, fobii, timiditate, agresivitate şi 
alte tulburări anxioase. 

Şi stresul? Nu este ceva neobişnuit să depistăm adulţi stresaţi, dar întâlnim şi tineri şi copii 
copleşiţi de stres. Ei au în mod frecvent dureri de cap, gastrite, dureri musculare, transpiraţie excesivă, 
oboseală constantă pe fond emoţional.  

Ne vom limita să privim pasivi cum industria antidepresivelor şi tranchilizantelor devine una 
dintre cele mai puternice afaceri ale secolului al XXI-lea? Ne vom limita să observăm pasivi cum 
copiii noştri devin victime ale sistemului social pe care noi l-am creat? Ce e de făcut în această 
problemă? 



Să căutăm părinţi inteligenţi şi profesori fascinanţi 

Părinţii buni sunt derutaţi şi cresc copii care trăiesc stări conflictuale. In ziua de azi, nu ajunge 
să fii un părinte bun, căci criza educaţiei ne impune să căutăm perfecţiunea. Ca să revoluţioneze 
educaţia, părinţii trebuie să se comporte ca nişte părinţi inteligenţi. Profesorii trebuie să asimileze 
deprinderile educatorilor fascinanţi, ca să acţioneze în mod eficient în mica şi infinita lume a 
personalităţii elevilor lor. Fiecare deprindere asimilată şi pusă în practică de educatori va putea 
contribui la dezvoltarea de caracteristici fundamentale ale personalităţii tinerilor. 

Copiii nu au nevoie de părinţi extraordinari, ci de fiinţe umane care să vorbească limba lor şi 
care să fie capabili să pătrundă în inima lor 

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă Această deprindere a 
părinţilor inteligenţi contribuie ca în copiii lor să se dezvolte auto-stima, protecţia emoţiei, 
capacitatea de a prelucra pierderi şi frustrări, de a filtra stimuli care produc stres, de a dialoga şi 
de a asculta. Părinţii buni au grijă să satisfacă, în măsura posibilităţilor lor economice, dorinţele 
copiilor lor. Fac petreceri pentru aniversări, le cumpără pantofi, haine, produse electronice, 
organizează excursii. 

Părinţii inteligenţi dau copiilor ceva incomparabil mai valoros. Ceva ce nu se poate cumpăra cu 
toţi banii din lume: fiinţa lor, povestea vieţii lor, experienţele lor, lacrimile lor, timpul lor. Atunci 
când pot, părinţii inteligenţi le fac daruri materiale copiilor lor, dar nu-i stimulează să fie materialist, 
căci ştiu că asta poate zdrobi stabilitatea emoţională, generează tensiune şi oferă plăceri superficiale.  

Puteţi să nu aveţi bani, dar, dacă sunteţi dotaţi din plin cu bun simţ, veţi fi un tată sau o mamă 
strălucit/ă. Dacă vă veţi molipsi copiii cu visele şi entuziasmul vostru, viaţa va fi înălţată. Dacă sunteţi 
un specialist în a vă lamenta, dacă vă e frică de viaţă, de ziua de mâine, dacă sunteţi preocupaţi excesiv 
de boli, le veţi paraliza inteligenţa şi emoţia. 

Arătaţi copiilor voştri că aveţi forţă şi siguranţă. Spuneţi-le frecvent: „Adevărata libertate se 
află în tine", „Nu fi slab în faţa grijilor tale!", ,Infruntăţi neliniştile", „Alege să fii liber! " Fiecare 
gând negativ trebuie combătut, ca să nu fie înregistrat. Adevăratul optimism se construieşte prin 
confruntarea cu problemele - şi nu prin negarea lor. 

Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească. Această 
deprindere a părinţilor inteligenţi contribuie la dezvoltarea: conştiinţei analitice, a deprinderii de a 
gândi înainte de a reacţiona, fidelităţii, cinstei, capacităţii de a pune întrebări şi a responsabilităţii 
sociale. 

A educa nu înseamnă a repeta cuvinte, ci înseamnă a crea idei şi a produce o stare de încântare. 
A-şi surprinde copiii înseamnă a spune lucruri la care ei nu se aşteaptă, a reacţiona diferit faţă 

de greşelile lor, a le depăşi aşteptările. De exemplu: copilul vostru tocmai a ridicat glasul la voi. Ce e 
de făcut? El se aşteaptă ca şi voi să ţipaţi şi să-l pedepsiţi! Dar, în loc de asta, începeţi prin a tăcea, vă 
relaxaţi şi după aceea spuneţi ceva care îl lasă uimit: „Nu mă aşteptam să mă superi în felul acesta. în 
ciuda durerii pe care mi-ai provocat-o, eu te iubesc şi te respect mult." După ce spune aceste cuvinte, 
tatăl iese din scenă şi-şi lasă copilul să se gândească. Răspunsul tatălui îi va zdruncina temelia 
agresivităţii. Dacă vreţi să provocaţi un impact puternic în universul emoţional şi raţional al copiilor 
voştri, folosiţi-vă de creativitate şi sinceritate. 

Părinţii buni spun copiilor: „Greşeşti." Părinţii inteligenţi spun: „Ce părere ai despre 
comportamentul tău?" Părinţii buni spun: „Ai greşit din nou." Părinţii inteligenţi spun: „Gândeşte 
înainte să reacţionezi." Părinţii buni pedepsesc când copiii lor dau greş; părinţii inteligenţi îi 
stimulează să facă din fiecare lacrimă o ocazie de a evolua. 

Să căutăm prieteni în copiii noştri în fiecare tânăr - chiar şi în cei mai complicaţi şi mai izolaţi 
- există o lume care aşteaptă să fie descoperită. Mulţi tineri sunt agresivi şi rebeli, şi părinţii lor nu 
înţeleg că, prin agresivitatea lor, ei strigă după ajutor. Comportamentele nepotrivite sunt, de multe 
ori, strigăte puternice care imploră prezenţa, dragostea şi atenţia părinţilor. 



Părinţilor care spun poveşti nu le este ruşine să-şi folosească greşelile şi greutăţile ca să-şi ajute 
copiii să privească în sinea lor şi să-şi găsească drumul. 

Când copiii sunt disperaţi, cu teama zilei de mâine, cu frica de a înfrunta o problemă, aceşti 
părinţi intră în scenă şi creează poveşti care transformă emoţia plină de frici a copiilor, într-o sursă 
de motivaţie. 

A educa înseamnă a fi un artizan al personalităţii, un poet al inteligentei, un semănător de idei. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul elevilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe elev să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate 
situații de viață. 
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Cel mai frumos tablou 
 
 

Alecu Elena, Profesor psihopedagog 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Oraşul Vălenii de Munte 

 
 
Am ales să prezint activitatea  ”Cel mai frumos tablou” realizată cu elevii clasei a V-VI-a , elevi 

cu dizabiliate intelectuală severă, TSA și tulburări ale limbajului expresiv, în cadrul orei de Consiliere 
și dezvoltare personală. Activitatea s-a desfăşurat on-line pe Google Meet, tema” Cine face cel mai 
bine?”, cu obiectivul ”educarea în spiritul respectului față de munca de calitate” în cadrul căreia am 
propus realizarea unui tablou.  

 
În stabilirea activității am avut în vedere ca materialele de lucru să fie la îndemâna părinților, 

să nu fie costisitoare. 
Am explicat copiilor în ce constă activitatea pe care urma să o realizăm, materialele de care 

avem nevoie şi anume: frunze, flori cât mai divers colorate, foi de desen, carton, hârtie glace, aracet 
sau lipici, foarfecă, folie alimeantară şi un ciocănel de preferat unul din lemn pentru şniţele. În 
activitate au fost antrenaţi şi părinţii elevilor deoarece copiii au nevoie de supraveghere. 

 
Această activitate a contribuit și la exersarea motricităţii fine, dezvoltarea limbajului expesiv, 

ştiut fiind faptul că dezvoltarea motricităţii fine influenţează dezvoltarea limbajului expresiv şi nu în 
ultimul rând am dorit să fie o activitate de relaxare, de contact cu natura. 

 
Elevii au avut de ales între a realiza o pictură, o pictură altfel, fără culori sau acuarele, pictură 

cu flori şi frunze şi un aranjament floral sub formă de tablou cu flori şi frunze culese de ei din grădinile 
lor. 

După prezentarea materialelor de lucru am încheiat prima parte a intâlnirii on-line, urmând să 
ne întâlnim după ce fiecare adună flori şi frunze (era necesar să fie proaspete) şi îşi procură 
materialele. Ne-am reîntâlnit on-line după o oră și am continuat activitatea. 

 
Am prezentat paşii de lucru și am lucrat împreună cu ei. Cei care au ales să realizeze pictura cu 

flori au procedat astfel: au aranjat florile şi frunzele pe o foaie de bloc de desen, sau coală albă, apoi 
le-au acoperit cu o altă coală și le-au presat prin lovituri ușoare cu un ciocănel.  

 
Rezultatul a fost încântător, pe hârtie a rezultat o îmbinare de nuanțe și culori care i-a bucurat 

pe copii. Între timp copiii care au ales să realizeze tabloul cu aranjament floral au așezt florile culese 
pe un carton de mărimea unei coli A4, sau oricât de mare au dorit. Din hârtie glace au realizat o ramă 
de dimensiunea cartonului cu flori pe care au lipit-o pe marginea acestuia, au aplicat peste tot folia 
alimentară și gata tabloul. 

 
Copiii au fost încântați de lucrările lor, și le-au apreciat reciproc, au făcut fotografii și le-au 

încărcat pe WhatsApp. Am considerat această activitate una dintre cele mai reușite activiăți 
desfășurate în mediul on-line, prin prezența, prin implicarea copiilor și rezultatele muncii lor. 

 
Activitățile on-line cu elevii cu dizabilitate intelectuală severă și chiar cu dizabiliate moderată 

se desfășoară greoi, comunicarea este deficitară, unii dintre copiii cu TSA refuză să participe, 
manifestă stări de negativism, refuză să răspundă dacă sunt solicitați, sunt greu de antrenat, pentru ei 
activitățile față în față răspund nevoilor lor de educație. 



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                                                                                                                                                   
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

Profesor pentru învățământ preșcolar Alexandra Zbânca                                       
Grădinița cu Program Prelungit „Mica Sirenă”, Cluj-Napoca 

 
 
Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. Rolul activităților extracurriculare și extrașcolare este acela de a contribui la dezvoltarea 
multilaterală și armonioasă a personalității copiilor. Acest tip de activități sunt complementare 
educației formale și au avantajul de a satisface, uneori, mai bine interesele copilului decât activitățile 
specifice educației formale. De asemenea, activitățile extracurriculare și extrașcolare vin în 
completarea și ameliorarea activităților desfășurate la clasă/grupă contribuind astfel la dezvolatrea 
copilului dar și a sistemului de învățământ, în ansamblu.  

Prin intermediul activităților extrașcolare se urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței dintre aptitudini, talente precum și stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. 

În categoria activităților extrașcolare intră: vizitele, excursiile, serbările și festivitățile, 
vizionarea unor spectacole și expoziții, manifestările cultural-artistice și sportive, concursurile 
școlare, activități educative și creative în cadrul unor cercuri tematice sau a unor organizații pentru 
copii, taberele școlare. 

În această perioadă, de la începutul pandemiei, activitățile extracurriculare nu s-au mai putut 
desfășura în stilul tradițional cu care eram obișnuiți și s-au mutat în mediul online. Importanța 
desfășurării activităților extrașcolare în perioada pandemiei reiese din însăși menirea acestui tip de 
activități.  Menirea activităților extrașcolare este aceea de a valorifica timpul liber al copiilor într-un 
mod plăcut și util și de a-l transforma într-o sursă educațională. Pandemia a adus cu ea modificări 
considerabile în rutina copiilor și în modul de organizare și desfășurare a tuturor activităților, fie ele 
de învățare sau recreative. Copiii au fost nevoiți să petreacă mai mult timp acasă iar acest tip de 
activități pot veni în sprijinul copiilor dar și al părinților, pentru valorificarea într-un mod cât mai util 
și plăcut a timpului liber. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde sau chiar flashmob-uri.  

La nivel preșcolar, activitățile extracurriculare sunt mai dificil de desfășurat în actualul context 
pandemic datorită particularităților de vârstă ale copiilor care nu sunt independenți în utilizarea 
mijloacelor tehnice moderne. Cu toate acestea, cu ajutorul cadrelor didactice și cu o implicare reală 
din partea părinților se pot desfășura activități extracurriculare și extrașcolare reușite. 

Activitățile extracurriculare adaptate condițiilor pandemice actuale se pot concretiza în 
activități de tipul spectacolelor interactive online, teatre de păpuși online, vizite online, tururi virtuale, 
expoziții online, serbări online, concursuri, ateliere de creație online. De asemenea, există actvități 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-nu-stiai-despre-invatarea-prin-joaca/


extracurriculare desfășurate online în cadrul cărora copiii pot învăța să cânte la un instrument, să 
danseze, să picteze, să joace șah, etc. 

Activitățile extracurriculare au un rol important și bine definit în dezvoltarea personalității 
copiilor iar contextul pandemic actual nu trebuie să reprezinte un impediment în desfășurarea acestui 
tip de activități. Un parteneriat solid între grădiniță și familie și puțină creativitate pot conduce la 
reușita desfășurării activităților extracurriculare chiar și în această perioadă pandemică. 
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Activitățile online- o provocare pentru profesori 

 

Prof.  Alexandrescu Claudia Mariana                                                                         
Liceul Teologic Târgu - Jiu 

 
 
Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultima perioadă. 

Profesorii, instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie 
lăsați în urmă. Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei 
în clasă, este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită. Dar, în timp ce ne grăbim să ne creștem 
utilizarea tehnologiei în mediul educațional, trebuie luate în considerare în mod corespunzător 
avantajele și dezavantajele pentru profesori. 

Multe domenii de studiu au cunoscut o schimbare dramatică către învățarea online: cursurile de 
limbi străine; cursuri vocationale; cursuri scurte; cursuri pentru plăcere sau interes personal; cursurile 
oferite de colegii și chiar universitățile au fost puse în aplicare fie parțial, fie în întregime într-un 
mediu online. Acest lucru a avut, fără îndoială, un efect asupra rolului cadrelor didactice, care trebuie 
să includă tehnologia în strategia lor de predare dacă ar fi să rămână cel mai important instrument 
pentru studenții lor. 

O sarcină grea în acesta perioada  a fost  pusă pe umerii profesorilor și diriginților de clasă. Și 
chiar dacă multe cadre didactice au bune abilități digitale, iar mulți copii au la dispoziție telefoane 
smart, tablete și laptop-uri, sarcina de a realiza un proces educațional calitativ și eficient nu este deloc 
ușoară. Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și conținuturilor în dependență de vârstă, 
selectarea instrumentelor potrivite pentru clase, colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea 
copiilor pentru o altfel de lecție, toate acestea necesită timp, răbdare și devotament din partea 
profesorilor. 

Resurse digitale, tutoriale, webinare pentru cadre didatice, împărtășiri de experiențe, sugestii, 
sfaturi, toate sunt binevenite și de un mare ajutor. Și este nemaipomenit de frumos și merită toate 
laudele faptul că profesorii noștri, cu mult curaj, calm, bunăvoință și, cel mai impresionant, în termene 
foarte scurte, se adaptează noilor condiții și încearcă să le reușească pe toate. Astfel, accesul la 
Internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna pe puls și a asigura copiilor dreptul la 
educație. Vitală este și implicarea părinților care au rolul de a facilita dialogul dintre copil și profesor, 
dat fiind faptul că un dialog „altfel” nu a fost practicat până acum sau a fost practicat doar cu unii 
profesori sau doar în unele instituții de învățământ. 

Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile online sunt cei care se angajează într-o 
pedagogie activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de învățare și, deopotrivă, la cele emoționale 
ale elevilor (Shin, Shin, Choo și Beom, 2011). Este drept: eforturile pe care aceștia trebuie să le facă 
pentru a menține motivația și angajamentul educabililor sunt mai crescute, deoarece, în condițiile unei 
interacțiuni virtuale, cadrul didactic nu poate controla mediul de învățare și factorii ce distrag atenția 
și concentrarea elevului sau studentului. Așadar, realizarea procesului educațional în mediul online 
vine cu o provocare majoră, respectiv aceea de a găsi noi metode prin care elevul sau studentul să 
beneficieze de orientarea constantă oferită de profesor în învățare. În contextul menționat, constructul 
de învățare autoreglată devine esențial pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare. 

Facilitarea atingerii scopurilor educaționale și a autoreglării în învățare poate fi realizată prin 
utilizarea unor platforme user-friendly, care să permită profesorului să monitorizeze implicarea și 
progresul celor ce învață. Prin urmare, eficacitatea diferitelor instrumente online depinde într-o mare 
măsură de capacitatea profesorului de a ghida elevul și în mediul digital, dar și de a-l învăța să se 
auto-regleze în învățare, prin stabilirea clară a obiectivelor de studiu, reflectarea asupra materialelor 
de studiu, monitorizarea progresului, gestionarea emoțiilor legate de sarcinile academice etc. În cazul 



elevilor mai mari sau a studenților, o modalitate care s-a dovedit eficientă în atingerea obiectivelor 
de învățare, precum și în activarea strategiilor de învățare autoreglată a fost realizarea unor exerciții 
de reflecție în grup asupra diferitelor problematici din tematica parcursă (Nilson și Zimmerman, 
2013). 

Așadar, una dintre provocările majore ale predării în mediul virtual privește în mod direct 
atașamentul și climatul educațional. Capacitatea cadrului didactic de a construi un climat pozitiv și 
de acceptare a elevilor are un impact major în motivația și efortul pe care elevii sau studenții îl depun 
pentru învățare (Um, Plass, Hayward și Homer, 2012). 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE – ASPECTE GENERALE 

 

ALEXANDRU MIHAELA – GRADINITA P. N. ,,PINOCCHIO”                           
SLOBOZIA - IALOMITA 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 



pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune 
îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe 
formative. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop  educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse 
de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

  



 

CARTEA, UN IMPORTANT MIJLOC DE INSTRUIRE, FORMARE ŞI 
DEZVOLTARE ÎN ACTUALA SOCIETATE A CUNOAŞTERII 

 

Prof. Alexandru Vasilica                                                                                                    
Şcoala Gimnazială Ghergheşti – Petreşti, Jud. Dâmboviţa 

 

,,O carte bună de citit la vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările 
cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere intelectuale nu se datoresc 
altei împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil,, (I. L. 
Caragiale) 

 

Cele mai multe cunoştinţe pe care le deţine omul provin din cărţi. Se cunoaşte faptul că nu 
există în societatea actuală a cunoaşterii domeniu de activitate care să nu solicite oamenii la un efort 
de împrospătare şi îmbogăţire a cunoştinţelor, tehnice, profesionale, lucru care se înfăptuieşte numai 
prin intermediul documentării şi instrucţiei. Dar bineînţeles că, baza principală a instrucţiei o 
constituie cartea, ca mijloc de instruire, formare şi dezvoltare socială. Cartea având o istorie 
îndelungată este şi va rămâne un mijloc de instruire, formare şi dezvoltare, o activitate de îmbelşugare 
cognitivă şi spirituală specifică cititorului, care va avea capacitatea de a aprecia pe deplin un text 
literar, când va renunţa pentru o clipă la prejudecăţile sale culturale, la diversele probleme subiective 
în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie.   

Trebuie să se cunoască faptul că, lectura unei cărţi va rămâne un continuu mod de formare, care 
va avea capacitatea de a produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o nouă modalitate de 
receptare a lumii interioare şi exterioare. Cititul ajută la dezvoltarea individului şi este o hrană 
sufletească care te transformă şi care scoate din firea fiecărui iubitor de citit ceea ce îl reprezintă mai 
bine. Cărţile şi cititorii rămân personajele principale ale universului uman cultural, având capacitatea 
de a continua să formeze şi să modeleze mentalităţi şi să-şi manifeste eficienţa, contribuind la 
îndestularea culturală a umanităţii. 

În ultimii ani, cartea ca mijloc de instruire în societatea modernă a cunoaşterii a pierdut locul 
pe care îl ocupa în viaţa oamenilor, lovindu-se de tehnologia modernă a civilizaţiei actuale, care a 
remodelat modul de petrecere a timpului liber, a reorientat atenţia către mediul on-line, către 
televiziune sau către presa scrisă. Astfel, în special tânăra generaţie, dar mai ales copiii şi-au pierdut 
obiceiul de a-şi forma priceperile şi deprinderile prin intermediul conţinutul cărţilor, prin citit sau 
lectură şi foarte repede au fost îndepărtaţi de magica lume a cărţilor, poveştile şi minunatele lor 
personaje fiind repede date uitării.   

Lectura a devenit extrem de fragilă şi din cauza concurenţei neloiale cu tehnologia modernă a 
societăţii actuale a cunoaşterii,  cartea este cea care suportă consecinţele. Elevii trebuie ajutaţi să 
înţeleagă că lectura şi cartea formează un tot unitar, care rămâne un important mijloc de formare şi 
dezvoltare, chiar şi în actuala societate modernă a cunoaşterii, aceasta în continuare având un rol 
important în dezvoltarea şi formarea personalităţii umane. De aici fiind evident faptul că deprinderea 
lecturii va rămâne o bază solidă pentru toată viaţa, lucru care nu se va putea realiza însă în lipsa 
îndrumării părinţilor, educatorilor, profesorilor deoarece foarte mulţi elevi nu simt nevoia de a citi. 
Numai o lectură îndrumată poate să dezvolte un interes continuu, iar acest fapt generează dorinţa de 
a citi din plăcere, de a pătrunde în lumea misterioasă a cărţii. 

Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas, iar cel de-al doilea pas şi tot atât de important 
este deprinderea lecturii şi obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. 



Importanţa citirii cărţilor este evidentă şi mereu actuală, iar aceasta este un instrument care 
dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni şi măreşte ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 
Cititul cărţilor este un act intelectual esenţial care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi 
familie, iar importanţa lecturării cărţilor  este dată de aspectele educative pe care le implică: 

• aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lumea înconjurătoare, 
despre realitate; 

• aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi 
estetice; 

• aspectul formativ constă în faptul că lectura cărţilor are drept consecinţă formarea şi 
consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de 
exprimare corectă şi expresivă. 

Cartea este un important mijloc de instruire şi calea spre o mai bună comunicare, aceasta având 
cu rol esenţial de a îmbogăţi cultura, vocabularul şi de a ne da o mai bună fluenţă mentală şi, implicit 
una verbală. După lectura mai multor cărţi, ne va fi mult mai uşor să găsim subiecte de discuţie şi să 
ne putem exprima liber părerea cu privire la numeroase subiecte din domenii variate.  

De asemenea, trebuie afirmat şi faptul că, cititul unor cărţi, nu numai că ajută la dezvoltarea 
vocabularului, concentrării, ci contribuie şi la îmbogăţirea şi abilitatea de a scrie, fiind un important 
exerciţiu pentru creier. Cartea pe lângă faptul că este un important mijloc de formare şi instruire are 
capacitatea şi de a reduce stresul, iar lectura unei cărţi poate fi considerată cea mai bună metodă 
antistres, dacă este parcursă cu interes şi plăcere.  

In timpul lecturii, suntem ţinuţi departe de lumea reală şi introduşi pas cu pas într-un univers 
ficţional, într-o lume a fantaziei, imaginaţiei, dar şi într-o lume plină de noi informaţii utile, din 
domenii cât mai diversificate, potrivite curiozităţii fiecărui individ şi absolut necesare în actuala 
societate a cunoaşterii. Cititul cărţilor ne trimite la alte şi la alte cărţi, acestea având 
proprietatea de a  forma baza trainică a culturii noastre şi de aici a societăţii.     

Cartea nu doar ajută să ne dezvoltăm vocabularul, ci ne ajută să fim mai buni şi să trecem mai 
uşor peste greutăţile vieţii sociale, ea fiind o hrană absolut necesară pentru suflet aşa cum este cea 
materială şi primordială supravieţuirii fizicului: ,,...în ce mă priveşte, mă numar printre cei care 
nu pot trăi fără carţi. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum am nevoie sa mănânc şi 
să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi aceea materială. Resimt 
fiecare zi fără o carte ca pe o zi pierdută “ (Nicolae Manolescu).  

De asemenea, nu trebuie uitat faptul că, scopul cărţii şi al lecturii într-o societate a cunoaşterii 
actuale, moderne începe încă din perioada şcolarităţii primare, gimnaziale, liceale şi este acela 
de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţional ă şi literară de bază, capabil 
să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi 
gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din natura şi la cel creat de om şi, în viitor 
să poată continua procesul de învăţare în orice fază a existenţei sale.  

Totodată, abilitatea de a lectura ajută tânărul sau adultul la propria formare şi 
dezvoltare, la observarea mediului înconjurător, la formarea şi instruirea actului 
gândirii, la îmbogăţirea cunoştinţele despre mediu, natură, lume, viaţă, cultivă 
sensibilitatea şi imaginaţia,  m ode l ează  ca r ac t e r e l e ,  con t r i bu ie  l a  educ a r ea  m or a l -
cetăţenească şi, de asemenea, ajută omul în aspiraţiile sale spre autodepăşire. 

Cartea a fost, este şi va trebui să rămână în societatea actuală a cunoaşterii, dar şi în viaţa 
noastră, alături de celelalte mijloace moderne de informare, un element central al formării unui psihic 
sănătos, a culturii generale, un unui importanat mod  de comunicare şi interrelaţionare, aceasta 
reprezentând o ordonare a cuvintelor la formele lor cele mai expresive. 

BIBLIOGRAFIE: Lucrarea de susţinere a gradului didactic I, Prof. Alexandru Vasilica, 2014 



 

Importanța activităților educative realizate în online pandemie 
 

Prof. înv. primar Alexe Angelica                                                                                    
Liceul Tehnologic Sfanta Ecaterina,                                                                         

Structura Scoala Gimnaziala nr. 3, Urziceni, Ialomita 
 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 
activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 
societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 
lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 
ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 
Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 
ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 
îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 
Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 
pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 
în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 
un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 
adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 
bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 
care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 
marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 
teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 
concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 
experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 
consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele 
calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele 
materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 
să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 
educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 
preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 
de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 
dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 
nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 
asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 



Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 
fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 
înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 
orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 
dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 
servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 
de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 
vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 
competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 
moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 
oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 
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Starea mediului înconjurător depinde numai şi numai de fiecare dintre noi si afectează în mod 

direct viaţa şi sănătatea noastră. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din 
partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă 
curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii 
tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de 
poluare şi distrugere a mediului şi implicit la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor din 
jur.  

Formele de poluare sunt foarte diverse şi afectează multe aspecte ale Terrei. Unele din efectele 
devastatoare ale poluanţilor nu pot fi observate în momentul poluării însă, în timp, consecinţele 
majore vor afecta întreaga planetă şi în acelaşi timp şi pe cel care dă naştere acestei situaţii: omul. 
Deşi o parte din poluarea mediului este rezultatul unor fenomene naturale cum ar fi erupţiile 
vulcanice, cea mai mare parte este cauzată de activităţile umane. Ca măsuri de prevenire şi combatere 
a poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor menajere în recipiente speciale, îndepărtarea 
organizată şi la perioade cât mai scurte a reziduurilor colectate în afara localităţilor, depozitarea 
controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în 
agricultură, ca îngrăşământ natural, a reziduurilor, incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi 
reutilizarea (reciclarea) reziduurilor etc. Sunt lucruri ce ar trebui sa devina obişnuinţa, insa din 
comoditate sau inconştienta foarte mulţi nu le fac.  

Acţiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată şi complexă. Ea poate 
merge de la simple incomodităţi în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări puternice ale 
stării de sănătate şi chiar pierderea de vieţi omeneşti. Aceste efecte au fost sesizate de multă vreme, 
însă omul a rămas tot iresponsabil faţă de natură. Efectele acute au fost primele asupra cărora s-au 
făcut observaţii şi cercetări privind influenţa poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei. Ele se 
datorează unor concentraţii deosebit de mari ale poluanţilor din mediu, care au repercusiuni puternice 
asupra organismului uman. Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale 
acţiunii poluării mediului asupra sănătăţii. Acestea se datorează faptului că în mod obişnuit diverşii 
poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa 
lor, continuă chiar la concentraţii mai scăzute, nu este lipsită de consecinţe nedorite.  

Efectele cronice au însă o deosebită importanţă şi sub aspect economic şi social.Încărcarea 
organismului populaţiei expuse cu anumiţi poluanţi cunoscuţi a avea calităţi de depozitare în anumite 
organe reprezintă un alt aspect important al influenţei poluării mediului asupra sănătăţii. Este vorba, 
în special, de plumb, de cadmiu, de pesticide organo – clorurate, de unele substanţe radioactive şi alţi 
poluanţi care intră în această categorie. 

Efectele indirecte ale poluării constau însă şi din înfluenţele asupra faunei şi florei, care uneori 
sunt mult mai sensibile decât organismul uman la acţiunea diverşilor poluanţi. Se ştie astfel că 
animalele, păsările, insectele, unele organisme acvative, ca şi plantele suferă înfluenţa poluanţilor 
până la dispariţia sau distrugerea lor. 

Cunoaşterea acestor efecte ale poluării mediului asupra sănătăţii a condus la necesitatea 
instituirii unor măsuri de protecţie a mediului înconjurător. S-a afirmat că toate efectele asupra 
sănătăţii oamenilor arătate mai sus sunt rezultatul ruperii echilibrului dintre organismul uman şi 
mediuul înconjurător. În anumite situaţii de poluare s-au înregistrat numeroase cazuri de: 
bronhopneumopatii, bronşite, cancer pulmonar (poluarea aerului), febră tifoidă, dizenteria, holera, 
poliomelita, hepatita epidemică, amibiaza, lambliazafascioloza, 



Problema mediului înconjurător este una globală şi ar trebuie să fie conştientizată nu numai de 
către agenţiile de monitorizare a calităţii mediului, ci si de oamenii de rând care nu au neapărat 
cunoştinţe de specialitate în domeniu. Astfel, educaţia ecologică este un proces menit să sensibilizeze 
oamenii, să-i facă mai conştienţi si preocupaţi de problemele mediului înconjurător.  

Scopul final al educaţiei ecologice este acelaşi în întreaga lume: de a forma o mentalitate 
sănătoasa vis-à-vis de calitatea mediului în care trăim. Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes 
dacă acest tip de educaţie este iniţiat încă din primii ani de şcoală. Marele biolog Eugen Pora afirma 
că „ este momentul să-i învăţăm pe copii de ce trebuie protejată natura”. Astăzi, când asistăm la cel 
mai vertiginos amestec al omului în natură, se impune educarea în spirit ecologic, a tinerei generaţii, 
deoarece „copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem către vremuri pe care noi nu le vom mai trăi”. 

Trăim într-o lume în care omul a modificat natura, i-a stricat echilibrul. Natura trebuie 
respectată, un respect care i se cuvine, pentru că reprezintă viaţa. „ Natura poate să-ţi slujească de 
carte, de profesor, de povăţuitor. Nu închideţi această mare carte plină de învăţături înţelepte!” (G. 
Simion) Adesea  oamenii  uită că   natura  este   aceea   care satisface   direct   sau   indirect   cea   mai   
mare   parte   a   nevoilor   vitale.  

Abundenţa şi   varietatea   darurilor sale au   dat   naştere  credinţei   ca   natura   este   inepuizabilă 
şi   că   omul   poate   dispune  fără  limită   de   resursele ei. Modificările aduse de expansiunea   
societăţii   umane au de cele  mai  multe  ori  un  caracter  distructiv,  multe   fiind   ireversibile   pentru  
că  produc   perturbări   în   sistemele   ecologice   şi   deteriorează   echilibrul   natural. 

Intervenţia   omului   în   natură   provoacă   uneori   traumatisme care determină   dispariţia   
unor plante   şi animale   valoroase   ducând   la   dezvoltarea   în ecosistemele  naturale  a  unor  specii 
inferioare  uşor   adaptabile, dar puţin folositoare omului. Cel mai important fenomen îl constituie 
însă ruperea echilibrului ecologic şi a ritmului ciclului biogeochimic, procese cu   profunde   implicaţii   
asupra   naturii   şi   a   omului. De   aceea, conservarea   şi   stabilirea   echilibrului   dinamic al 
biosferei este  o  datorie  imperioasa  a  omului  modern. 

Educaţia  în  problema  mediului   este   procesul   prin  care  se   recunosc  valorile şi se  clarifica  
ideile necesare  competenţei şi  atitudinii   potrivite  pentru  a  înţelege  şi  aprecia  relaţiile  existente   
dintre  om  şi   natură. Procesul educaţional are drept sarcină să sublinieze faptul  că, în contextul 
actual, nu este vorba sa conservăm natura  în dauna omului, ci să se asigure, în primul  rând   
bunăstarea omenirii. În această privinţă  cunoştinţele  ecologice constituie  un  element  din  ce  în  ce  
mai  important  în  explicarea  politicii  de  protecţie  a  mediului  înconjurător. Această situaţie are 
asupra educaţiei în materie de mediu  rezonanţe, care  duc  la  cunoaşterea  gravităţii  pericolelor  
existente, la  înţelegerea  locului  omului  în  biosferă   şi  la  datoriile   ce   decurg   din   aceasta. Este 
momentul în care distrugerea şi dezordinea trebuie să cedeze locul gospodăririi   raţionale. 

„Cine nu iubeşte o floare nu e în stare să-i iubească nici pe oameni”, afirmă John Ruskin, filosof 
care a propovăduit dragostea pentru natură, nu numai ca izvor de trainică gândire, dar mai ales ca 
susţinere în viaţa fiecărui om. Orice copil poate deveni prieten al naturii dacă o respectă şi participă 
la refacerea ei. Natura are nevoie de prieteni, iar noi educatoarele prin educaţia pe care o facem 
copiilor referitoare la acest subiect este să insuflăm cu toată puterea, prin argumente puternice, 
dragostea pentru natură cu tot ceea ce ea ne oferă măreţ ori simplu, bogat ori modest. 

Învăţându-i pe copii să iubească natura nu numai că le dăm viaţa întreagă o îndrumare nouă, 
veşnic senină a minţii şi sufletului lor, dar le oferim posibilitatea de a cunoaşte că planta e o fiinţă şi 
că ceea ce pare neînsufleţit, un munte, un râu, poate avea influenţă asupra omului. 

Prin activităţile desfăşurate în grădiniţă, mai ales la grupele de nivel II, pentru că au dobândit o 
serie de cunoştinţe despre mediul apropiat şi au început să cunoască mijlocit sau nemijlocit mediul 
natural, se presupune că urmărim anumite obiective care au caracter ecologic, nu numai de 
cunoaştere, ca: 

-conştientizarea şi responsabilizarea faţă de problemele mediului înconjurător, începând cu 
mediul şi spaţiul ambiental; 

-capacitatea de observare şi descriere a unor grupe de plante şi animale existente în mediul 
cunoscut sau mai îndepărtat de copii; 

-realizarea de experienţe simple în scop observaţi şi deductiv; 



-capacitatea de documentare prin ascultare, intuiţie şi observare; 
-capacitatea de a realiza conexiuni între cunoştinţele însuşite prin diverse tematici derulate; 
-propunerea şi aplicarea de soluţii pentru cunoaşterea şi protejarea mediului    înconjurător; 
Toate aceste obiective pornesc de la principiul apropierii elevilor de natură în scopul creării de 

convingeri şi conduite necesare în conservarea naturii şi a mediului ambiant 
Modalităţile de realizare a obiectivelor enunţate sunt următoarele: 
- observarea sistematică a elementelor din mediul apropiat, mai întâi, apoi din medii mai puţin 

cunoscute, făcând comparaţie între elementele pozitive şi cele negative întâlnite; 
- implicarea părinţilor, a copiilor de la alte grupe, a şcolarilor în acţiuni de îngrijire şi ocrotire 

a plantelor şi animalelor accesibile: 
- cunoaşterea vieţii păsărilor şi protejarea acestora în timpul iernii; 
- îngrijirea spaţiului din interiorul şi împrejurimile grădiniţei, cunoaşterea prin plimbări şi 

excursii şi a altor elemente din mediul natural; 
- sesizarea efectelor benefice sau distructive ale omului în armonia naturii. 
Acest lucru l-am urmărit şi eu la grupa pregătitoare, în activităţile cu conţinut ecologic, făcându-

i pe copii să înţeleagă că în natură totul este folositor şi că ei trebuie s-o ocrotească şi s-o iubească. În 
cadrul activităţilor cu caracter ecologic am urmărit insuflarea respectului pentru natură şi formarea 
unor deprinderi de protejare a mediului înconjură.  

În acest sens am iniţiat cu copiii grupei pregătitoare un proiect tematic: „Micii ecologişti”, prin 
intermediul căruia copiii au ajuns să cunoască mai bine natura şi să înţeleagă binefacerile ei, dar şi o 
serie de cerinţe care trebuie respectate. Am apelat la conţinutul unor texte literare sau texte cu conţinut 
ştiinţific care au constituit punctul de plecare pentru discutarea unor probleme de mediu.   

Curtea grădiniţei, adesea cu gunoaie, aruncate la întâmplare atât din blocurile învecinate cu 
grădiniţa, cât şi de copiii neglijenţi, care nu iubesc curăţenia şi sănătatea, i-au determinat pe copiii 
grupei pregătitoare să participe cu seriozitate la derularea acestui proiect. Am purtat discuţii cu copiii 
şi am hotărât că grupa pregătitoare va lucra cu seriozitate pentru a face curtea grădiniţei să 
strălucească de curăţenie, iar ei şi colegii lor să se joace nestingheriţi de gunoaiele care i-ar putea 
îmbolnăvi. 

Am fost ajutaţi, cu mare interes, de părinţi care au adus la grădiniţă uneltele de lucru şi mânuşile 
ecologice cu care urma să adunăm gunoaiele. Am luat legătura cu o doamnă doctor care a răspuns cu 
plăcere solicitării mele şi le-a explicat copiilor pericolul îmbolnăvirii cu diverşi microbi datorată 
jocurilor copiilor prin gunoaie. 

Am derulat de asemenea şi alt proiect educaţional cu tematică ecologică, pornind de la o hartă 
comună a proiectelor tematice de educare în spirit ecologic, ,,Florile îmi sunt surori” 

Activităţile în clasă şi în natură, pe care le-am realizat cu copiii, pentru studierea florei au fost 
orientate şi spre o abordare ecologică aplicativă care să conducă, printre altele, la “stimularea 
motivaţiei pentru protecţia naturii şi valorificarea acesteia în formarea unor convingeri şi 
comportamente adecvate, de ocrotire şi protecţie a mediului înconjurător”. Această abordare 
ecologică a presupus: 

- evidenţierea rolului plantelor în natură şi viaţa omului; 
- prezentarea unor situaţii-problemă om-natură şi precizarea modalităţilor de remediere a 

dezechilibrelor ecologice cauzate de unele acţiuni umane; 
- precizarea diverselor surse de poluare şi a efectelor acestora asupra vegetaţiei; 
- utilizarea cunoştinţelor însuşite în timpul activităţilor de observare pentru manifestarea unei 

atitudini responsabile faţă de natură; 
- formularea de soluţii plauzibile pentru protecţia mediului şi ocrotirea plantelor. 
Curiozitatea manifestată de copii, în cadrul acestui proiect, i-a făcut pe micii ecologi să pătrundă 

tainele naturii, să sesizeze interdependenţa şi cauzalitetea fenomenelor, ei învăţând să exploreze 
lumea înconjurătoare, să o analizeze, să pună întrebări şi să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti. 

Cele mai uimitoare achiziţii şi care au avut un impact major în formarea cunoştinţelor, dar mai 
ales în stabilirea unor comportamente ecologice, le-au avut plimbările şi excursiile în natură.  



Excursiile constituie un mijloc didactic de cea mai mare importanţă pentru că oferă copiilor 
posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte din 
natura, de ordin biologic sau geografic, despre mediul natural si factorii de mediu.  

În acelaşi timp excursiile contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezesc 
dragostea şi interesul pentru natură şi respectul pentru frumuseţile ei. Aceasta ajuta la cunoaşterea 
spaţiului geografic din imediata vecinătate a orizontului local.  

De asemenea, cu o cheltuiala extrem de redusa din partea copiilor se poate face o lecţie 
transcurriculara - aplicaţie practica la cunoaşterea locurilor, ca act geografic şi frumuseţi ale carului 
din natura. 

În încercarea de a realiza o conduită ecologică, le-am cerut copiilor să se transpună în situaţia 
părţii vătămate (supusă agresiunii umane), arătând faptul că plantele şi animalele sunt fiinţe vii ca şi 
noi şi merită un “tratament” mai bun din partea noastră. Planta, ca orice organism viu suferă dacă este 
rănită, i se fac crestături în scoarţă, iar legarea copacilor cu sârmă poate opri circulaţia sevei 
ajungându-se la îmbolnăvirea şi uscarea lor. 

În timpul colectării materialului din natură am atras atenţia copiilor să colecteze numărul strict 
de plante necesare colecţiilor şi că speciile rare şi ocrotite nu trebuie distruse, deci nu se colectează 
pentru ierbare. I-am întrebat dacă cunosc faptul că în judeţul nostru există rezervaţii şi le-am enunţat 
eu că da: ,,Poiana narciselor,, la Preajba, ,,Pădurea cu liliac ,, la Ponoare, am planificat o ieşire cand 
timpul ne va permite să vizităm unul dintre aceste locuri. 

Am precizat faptul că există plante indicatoare ale calităţii mediului, prezenţa anumitor specii 
fiind corelată cu prezenţa sau absenţa anumitor factori poluanţi. 

În urma observării acestor acţiuni negative ale omului asupra naturii, s-au purtat discuţii asupra 
comportamentului pe care trebuie să-l avem nu numai atunci când realizăm ieşiri în natură ci şi în 
viaţa de zi cu zi. Apoi copiii au trebuit să arate cum se pot implica în protejarea şi ocrotirea mediului. 

În aplicaţiile din clasă, ca urmare a activităţilor teoretice, copiii au realizat lucrări plastice şi 
practice care au ilustrat modul în care au perceput mesajul transmis de tema aleasă dar şi modalităţi 
proprii de abordare a acestora. La disciplina abilitaţi practice, lucrările realizate cu materiale din 
natură şi cu materiale reciclabile pot reprezenta adevărate opere de artă şi pot constitui si premizele 
realizării educaţiei ecologice. 

Lucrările din diferite sortimente de hârtie, materiale textile sau material plastic sunt foarte 
îndrăgite de copii si pentru confecţionarea lor putem apela la sprijinul părinţilor care intră cu plăcere 
în jocul copiilor şi le sprijină acţiunile când sunt solicitaţi. Copiii valorifică în expoziţii sau chiar în 
aplicaţii practice propriile lucrări (coşuri ecologice, flori de apartament cu vase 
confecţionate/decorate de ei, costume de carnaval pentru serbare). 

Plimbările prin parc, excursiile în mai multe mediidin natură, observările spontane în natură, 
expoziţiile, jocurile, desfăşurate în sectoarele de activitate au deprins pe copii să fie interesaţi de 
mediul în care trăiesc, de protecţia şi grija faţă de mediu. Prin tratarea interdisciplinara a problemelor 
privind protecţia mediului, contribuim la formarea unui comportament ecologic fată de mediul 
înconjurător.  

Copilul trebuie lăsat să descopere el însuşi adevărul, să-i cultivăm interesul pentru promovarea 
stării de sănătate în mediul înconjurător, să-l educăm în sprijinul ocrotirii şi protecţiei mediului 
înconjurător. De aceea  este   necesară   păstrarea   unui  mediu   de   viaţă  nealterat, cat  mai  propice 
dezvoltării   fiinţei   umane. Copiii   trebuie   convinşi   că   fără   un   mediu   curat, nepoluat  viaţa  
omului  nu  este  posibilă . 
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Activități extrașcolare realizate în pandemie 

 
 

Amăriucăi Teodora Georgeta 
 
 

Educaţia extrașcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) chiar și în mediul online îşi 
are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile 
extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. 

Copiii simt mereu nevoia de a se juca, de a fi mereu ancorați în realitate, iar școala online a fost 
cea care ne-a permis să împăcăm şcoala cu viaţa. Urmărind anumite obiective instructiv – educative, 
am reușit în mod echilibrat să beneficiem și de momente recreative, de relaxare în activități 
extrașcolare online, iar rezultatele au fost întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Activitățile extrașcolare oferă cadrului didactic un prilej deosebit să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar 
de data aceasta și în mediul online, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile specifice caracterului și 
temperamentului copilului. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu reușește să epuizeze sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Lecțiile de Matematică și explorarea mediului, cele de Comunicare în limba română și nu numai 
au fost completate prin diverse proiecte realizate extrașcolar cu elevii în mediul online pe timpul 
pandemiei. Vizitele obișnuite la muzee au fost înlocuite cu vizite la muzee virtuale. Astfel am reușit 
împreună cu elevii să vizităm Muzeul Antipa accesând link-ul https://antipa.ro, Casa Memorială a lui 
Ion Creangă din Humulești http://mmich.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html și Memorialul Ipotești -
Centru Național de Studii Mihai Eminescu http://www.eminescuipotesti.ro/casamemoriala.htm 
.Totodată, elevii au fost puși în situația de a căuta, folosind diverse motoare de căutare pe Internet 
informații care ulterior au fost structurate pe diverse domenii de interes. Au primit sprijin atunci când 
au avut nevoie, astfel au reușit să-și dezvolte bagajul de competențe digitale pe care-l aveau. Au 
folosit diverse platforme și aplicații care le-au fost sugerate pentru prezentarea proiectelor CANVA, 
CHATTERPIX KIDS, QUIK, PADLET, JAMBORD. 

Folosind rețelele sociale, elevii au reușit să lucreze în echipe pentru a întocmi proiectele 
desfășurate pe diverse domenii și cu diverse ocazii. 

Evaluarea activităților extrașcolare în online s-a făcut într-un mod inedit folosind diverse 
platforme intercative www.learningapps.org, www.wordart.com, www.wordwall.net, 
www.menti.com, www.kahoot.it. 

Pandemia ne-a demonstrat că se poate face învățare chiar și în afara spațiului fizic al școlii și 
ne-a determinat să ne reinventăm ca să putem face față provocărilor din mediul online, un mediu cu 
adevărat extrașcolar. 

 
 

https://antipa.ro/
http://mmich.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html
http://www.eminescuipotesti.ro/casamemoriala.htm
http://www.learningapps.org/
http://www.wordart.com/
http://www.wordwall.net/
http://www.menti.com/
http://www.kahoot.it/


 

Activități extrașcolare - între online și tradițional 

 

Prof.: Ambrus - Torzsa Mónika                                                                                                                                
Prof.: Szentgyörgyi Katalin                                                                                                                                                           

Școala Gimnazială Tompa László-Odorheiu Secuiesc 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Educaţia nu începe şi nu se termină la şcoală. Ea este un cumul de situaţii, de relaţii, de acţiuni 
desfăşurate pe parcursul întregii noastre vieţi. Totuşi, cea mai mare parte a cunoştinţelor teoretice le 
asimilăm pe parcursul şcolarităţii. Pentru ca aceste cunoştinţe să fie bine asimilate, să aibă o mare 
continuitate, trebuie să fie întărite de practică. De multe ori, doar prin activităţile şcolare acest lucru 
nu se poate realiza. În acest caz, învățătoarea apelează la diferite activităţi extraşcolare, menite a întări 
ceea ce s-a învăţat în cadrul orelor de predare din şcoală. 

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă 
simțul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform naturii 
sale. Educaţia extracurriculară are un rol bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Acest tip de 
educaţie, urmăreşte cultivarea unui stil de viaţă civilizat, dar şi stimularea unui comportament creativ 
în diferite domenii. Scopul activităţilor extracurriculare este de a dezvolta aptitudini, de a antrena 
elevii în activităţi cât mai bogate şi cât mai variate. Acestea se desfăşoară într-un cadru informal, care 
permite şcolarilor cu dificultăţi de afirmare să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață.Aceste activitati pot contribui la creșterea încrederii în sine, la cresterea 
spontaneitătii și creativitătii, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. 

Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea şezătorilor literare. Copiii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă si toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor, dar şi 
posibilitatea de a critica constructiv. 

Activitățile extracurriculare ca și educaționale în această perioadă de pandemie a constituit o 
provocare pentru toți cei implicați, elevi, profesori, părinți. Pandemia are un impact negativ asupra 
activităților școlare, am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19. Nu mai 
putem organiza programele extracurriculare cum am organizat în înaintea pandemiei. Siguranța și 
protecția tuturor este prioritatea numărul 1 pentru noi, cu respectarea deplină a  măsurilor de siguranță, 
de aceea pentru realizarea acestor programe am depus cereri către Consiliul școlar, care au fost decise 
pozitiv.  



Activităţile extracurriculare oferă elevilor oportunităti multiple de recreere, le valorifică 
potenţialul intelectual şi aptitudinile, le stimulează imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa, dezvoltându-
le şi spiritul de competiţie, dar şi de echipă.   

Excursiile sunt un alt mijloc didactic de mare importanţă în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a 
copilului, oferind acestuia posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare 
varietate de aspecte din natură, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu. 
Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragoste pentru natură şi respectul 
pentru frumuseţile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia memorând penru 
tot restul vieţii aspecte ce i-au impresionat în mod plăcut. 

 

                                  
 
Tradițiile reprezintă tezaurul de valori culturale și spirituale ale poporului acestei țări. În acest 

context, Paștele, cea mai veche și importantă sărbătoare a creştinătăţii, este prin, sacrificiul lui Iisus 
Hristos, singura minune care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi. Urmând modul în care sunt 
reflectate valorile în societate, dar și realitățile socio-umane și intelectuale întâlnite în viața de zi cu 
zi, constat nevoia unor activități in care să fie mobilizate cadrele didactice în coordonarea unor 
proiecte educaționale la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, prin intermediul cărora să 
cultive sentimentul elevilor pentru valorificarea și perpetuarea obiceiurilor tradiționale în cadrul 
atelierelor plastice.  

Din această perspectivă, încondeierea ouălor are o semnificație străveche, fiind o mărturie a 
datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale. De aceea, oul roșu este purtătorul unor conotații profunde 
legate de învierea lui Hristos și de reînnoirea naturii, creștinii s-au ostenit să-l încondeieze, desenând 
cu ceară motive decorative ancestrale.  

Rezultatul final va consta în selectarea celor mai reușite exponate care valorizează credința și 
obiceiurile locurilor din care provin. În plus, activitatea se dorește a fi și un pretext care să dirijeze 
cadrele didactice din școală în vederea pregătirii elevilor pentru respectarea și promovarea identității 
spirituale în contextul educației moral-civice-religioase a acestora. 
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Activități extrașcolare realizate în mediul on-line – exemple 

 

Profesor Ana Alis Boghean,                                                                                             
Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Târgu Neamț 

 
Martie 2020 ne-a surprins pe toți, elevi și profesori, cu schimbări neașteptate și multe provocări. 

Mediul școlar cu care eram obișnuiți, școala spre care ne îndreptam pașii dimineața cu încredere și 
bucurie s-au mutat în mediul online, atît de necunoscut multora dintre noi. Propriile camere s-au 
transformat în sala de clasă, unde am continuat să ne privim elevii cu aceeași încredere că totul va fi 
bine și că ne vom dezvolta împreună și pe aceste drumuri prea puțin parcurse până atunci. Tabla 
tradițională a fost înlocuită de ecranul calculatorului, curtea școlii și clasele au devenit mult prea 
încăpătoare, triste și bântuite de o liniște apăsătoare, iar întâlnirile cu elevii au fost pline de emoțiile 
noilor încercări de a îi contacta pe platforme precum Zoom, Google Classroom și chiar rețele de 
socializare. Și totuși, profesori și elevi, deopotrivă, am găsit soluții pentru a ne continua misiunea, 
aceea de a învăța și a fi învățați. Poate în acele momente, într-o măsură mai mare ca altădată, am 
devenit toți conștienți de importanța comunicării, a apropierii de ce înseamnă învățare, nu doar prin 
orele de curs tradiționale, ci și prin activitățile extrașcolare pe care le-am organizat pentru a-i ajuta pe 
elevi să depășească mai ușor perioada învățării de acasă.  

Activitățile extracurriculare și extrașcolare din cadrul programului ”Școala Altfel”, spre 
exemplu,  s-au desfășurat în mediul online și au fost regândite, astfel încât să poate fi organizate în 
continuare, de această dată, însă, cu totul ”altfel”. Excursiile, drumețiile pe cărări de munte sau 
vizitele la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru s-au mutat, așadar,  în mediul online, același 
care ne- a fost gazdă pentru toate concursurile de talente, concursurile de gătit sau de creație,  la un 
click distanță. Platformele folosite pentru a restabili contactul dintre elevi și profesori ne-au oferit și 
posibilitatea de a lucra în echipe, prin aplicațiile Breakout rooms, iar ședințele Meet ne-au facilitat 
întâlniri cu persoane din alte județe și colțuri ale țării pentru a discuta aspecte de interes, precum 
Educația financiară sau Ecologică. Scopul principal al acestora, însă, a rămas același și în mediul 
online: acela de a răspunde intereselor și preocupărilor diverse ale elevilor, punând în valoare talentele 
și capacitățile lor în diferite domenii, fiind deosebit de importante în dezvoltarea armonioasă a 
copiilor. Activitățile extrașcolare constiuie un mediu formator mai atractiv datorită faptului că se 
desfășoară în afara contextului instituțional, învățarea producându-se, în principal, prin joc și acțiune.   

Astfel de activități au un impact pozitiv asupra dezvoltării personale ale elevilor, asupra 
performanțelor școlare și a integrării sociale. De aceea, proiectele de parteneriat și schimburile de 
experiență cu alte școli sunt extrem de utile în stabilirea de contacte și continuarea învățării. Elevii 
clasei a VII a din cadrul școlii la care sunt profesor s-au bucurat de întâlnirile on-line cu elevi ai unei 
școli din Chișinău, Gimnaziul 102, Republica Moldova, în proiectul transnațional și transdisciplinar 
”Tradiție și Ecologie. Simbolul Zimbrului”, sub egida ”Educație online fără hotare”. Disciplinele 
vizate în cadrul proiectului au fost limba engleză, limba și literatura română, fizica și istoria iar printre 
obiectivele urmărite putem menționa deprinderea și exersarea unor tehnici și metode de studiu noi, 
prin realizarea de proiecte individuale și de grup, folosind tehnologia sau dezvoltarea capacităților de 
comunicare și relaționare, a inteligenței emoționale, a empatiei, a cooperării, a încrederii în sine, a 
autonomiei și autoevaluării. Proiectul este, momentan, în perioada de finalizare, durata acestuia fiind 
februarie – mai 2021. Printre activitățile la care au participat elevii, cele care au avut un impact 
deosebit asupra lor, au fost crearea unui poster al proiectului, întâlnirile virtuale cu colegii lor din 
Republica Moldova, în cadrul cărora au adresat diverse întrebări pentru a se cunoaște și a afla mai 
multe despre asemănările sau deosebirile dintre cele două sisteme de învățământ, vizitele de 
documentare virtuale și fizice la Rezervația de Zimbri și Faună Carpatină Dragoș Vodă, Parcul 



Natural Vînători Neamț, interviuri cu oficiali ai Parcului din zonă și a Pădurii Domnești din Republica 
Moldova și realizarea de activități educative care să valorifice informațiile obținute în faza de 
cercetare a proiectului. Elevii au lucrat hărți mentale în limbile română și engleză, scurte eseuri sau 
scrisori în cele două limbi, au rezolvat probleme la disciplina fizică, toate aceste activități însumând 
rezultatele muncii lor de cercetare pe tema propusă. Creativitatea, atât a cadrelor didactice implicate 
în proiect, cât și a elevilor, a făcut posibilă rezolvarea sarcinilor de lucru în manieră corespunzătoare, 
inedită, elevii implicându-se, cu seriozitate în activitățile inițiate în cadrul proiectului care le- a oferit, 
pe de altă parte, aproprierea de natură, promovarea zonei în care locuiesc și cercetarea zimbrului, un 
adevărat simbol al Neamțului, zona în care locuim.   

Proiectul în curs de desfășurare a fost de real ajutor în stabilirea de relații cu elevii din Republica 
Moldova, o ocazie deosebită de a comunica, de a cunoaște lucruri noi și de a stabili prietenii, valori 
atât de importante în perioada pe care am traversat-o.  

 

 

                 
  



 
 

Beneficiile activităților extrașcolare 
 
 

Profesor Anastasiu Ramona -Viorica 
 
 
 
Școala formează doar o mică parte din educația integrală a unei ființe umane. O persoană poate 

dobândi cunoștințe și își poate îmbunătăți abilitățile în multe contexte în afara educației formale. 
Oamenii învață tot timpul, dar, de multe ori, avem nevoie de un ghid pentru a facilita dezvoltarea 
anumitor sarcini sau îndeplinirea obiectivelor. Pentru aceasta există activitățile  extrașcolare. 

 
Activitățile extracurriculare sunt programe sau proiecte concepute pentru învățare sau 

dezvoltarea abilităților și nu fac parte din programele academice formale, adică nu fac parte din 
subiectele oficiale și nici nu contează pentru a califica performanța unui elev în cadrul școlii. De fapt, 
majoritatea activităților extracurriculare se desfășoară în afara acesteia. 

 
Este important să avem acest tip de activități pe lângă instruirea școlară, atât pentru distragere 

și distracție, cât și pentru dobândirea de noi abilități sau cunoștințe. 
 
O activitate extracurriculară, cu condiția să fie bine aleasă, are beneficii directe asupra sănătății 

emoționale din mai multe motive. Pe de o parte, există sentimentul de realizare: o persoană care 
desfășoară o activitate în funcție de gusturile sale și își vede progresul, se poate simți mândră de ceea 
ce realizează. Pe de altă parte, faptul că se poate colabora cu alte persoane cu gusturi similare vă 
reafirmă identitatea și vă poate oferi siguranță. 

 
Una din beneficiile acestor activități este îmbunătățirea învățării.  Activitățile care se desfășoară 

în mod ordonat, constant și nivel îmbunătățesc sistemul cognitiv și permit crearea de relații neuronale. 
Învățarea ceva într-o activitate le permite să învețe noi modalități de rezolvare a problemelor în alte 
setări, deci dacă învață o strategie pentru a rezolva o problemă în cadrul unei activități 
extracurriculare, atunci când se confruntă cu ceva similar la școală sau în viața lor În fiecare zi vor 
avea noi modalități de a face față acestuia. 

 
Un alt beneficiu este socializarea. Uneori prioritizăm alte abilități, cum ar fi memoria sau 

activitatea fizică, dar nu considerăm că aspectul social este cu adevărat relevant. Cu toate acestea, 
socializarea este o parte esențială a dezvoltării și dobândirii abilităților sau cunoștințelor unei 
persoane. O activitate extracurriculară ne permite să trăim cu un grup de oameni cu interese diverse, 
cu care putem învăța unii de la alții, să lucrăm în echipă și să creăm legături personale. 

 
Un al treilea beneficiu este distracția și destinderea.  Practicarea unui sport, învățarea unui 

instrument sau urmarea unui curs pe un subiect interesant va fi întotdeauna distractiv. Și, întrucât 
necesită efort fizic și mental, ne permite să eliberăm energie acumulată care, în multe cazuri, se 
manifestă sub formă de tensiune sau stres. 

 
Trebuie să învățăm să profităm de timpul liber. De multe ori, când noi sau copiii noștri rămânem 

acasă, folosim timpul în activități care nu ne aduc neapărat ceva. Deși mulți dintre ei ne permit să ne 
odihnim, uneori, din moment ce nu avem nimic anume de făcut, pierdem doar timpul. Pe de altă parte, 
dacă avem o activitate programată, folosim timpul respectiv în ceva care generează beneficii. 

 



Diferențele dintre  hobby-uri și o activitate extracurriculară sunt importante și nu trebuie 
confundate. Dobîndirea abilităților în activitățile extrașcolare poat duce la cultivarea unui hobby... 

 
Există multe tipuri de activități extrașcolare. Principalele sunt cele sportive și artistice, dar 

există și activități academice sau simple de divertisment. Fiecare are propriile sale caracteristici, 
dezvoltă abilități diferite și oferă diverse beneficii. 
  



 
IMPACTUL MEDIULUI ONLINE                                                                            

ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
Lorina Antonela Ancuța 
Profesor limba engleză, 

Școala Gimnazială”Elena Farago”, Craiova 
 
 
Este o certitudine că procesul de învăţământ se realizează prin şi pentru comunicare, fiind, în 

ultimă instanţă, un act de comunicare. Comunicarea, la rândul său, conţine prin ea însăşi potenţial 
educativ: transmitere de cunoştinţe, antrenarea și dezvoltarea gândirii, facilitarea operaţiilor 
intelectuale, autoreglarea activităţii cognitive, stimularea motivației, dezvoltarea atitudinilor, a 
aptitudinilor. 

În ce privește efectele, de regulă orice comunicare produce o schimbare a unei stări prezente, 
referitoare atât la relaţia dintre participanţi, cât şi la relaţia lor cu mediul exterior (modificarea 
modului de abordare a unei probleme, incitarea la acţiune sau adoptarea unor comportamente ș.a.). 

În comunicarea didactică trebuie să fim precişi şi expresivi, în acelaşi timp, prin claritate şi 
concizie facilitând atât transferul cât şi înţelegerea mesajului transmis; informaţiile transmise trebuie 
adaptate scopului, obiectivelor didactice şi nivelului intelectual al cursanţilor.  

Comunicarea didactică nu este numai o activitate ce pune în relaţie cadrul didactic şi elevul 
pentru realizarea unor obiective comune, este şi un proces psihosocial de influenţare prin limbaje 
specifice a atitudinilor, comportamentelor, convingerilor, a componentelor motivaţional-afective şi 
volitive.  

De aceea, a comunica eficient şi expresiv, mai ales în mediul on-line, ridică o serie de dificultăți 
și întrebări:  

Cum să fie optimizat procesul de comunicare on-line astfel încât învățarea să fie eficientizată? 
Cum poate fi construit un climat stimulativ în mediul on-line, un climat mobilizator, cu valori pozitive 
în plan formativ-educativ? Ce metode sunt mai eficiente în contex digital pentru a fi depăşită simpla 
expunere într-o dezbatere elevată şi argumentată care să schimbe conformismul elevului în 
participare şi activism? Cum se raportează elevii la instruirea on-line, care sunt dificultățile 
întâmpinate, avantajele și dezavantajele percepute? Care sunt reacțiile acestora în plan socio-
emoțional?  

Comunicarea, ca un sistem complex, este influențată de un ansamblu de factori perturbatori, 
generatori de bariere/blocaje are pot surveni în plan cognitiv, psiho-social și material. 

În comunicarea on-line, emoțiile pot fi o barieră greu de depășit. Pe lângă emoțiile pe care elevul 
le încearcă în general atunci când își exprimă opiniile, intervine și emoția determinată de expunerea 
în fața camerei de vederi. Emoția puternică este răspunzatoare uneori de blocarea aproape completă 
a comunicării.  

Unul dintre factorii care își pun amprenta asupra eficienței comunicării este climatul. Climatul 
constituie un puternic factor de mobilizare sau demobilizare a membrilor unei organizatii: el poate 
avea valori pozitive și, în acest caz, este un factor de susținere sau poate avea valori negative și 
devine un factor perturbator.  

Stresul este un factor neproductiv al climatului deoarece afectează performanţa, atmosfera de 
lucru, calitatea deciziilor, presupune deprimare, frustrare, nervozitate, oboseală, anxietate etc.  

Într-un climat stresant, comunicarea nu poate fi eficientă. Din punct de vedere etimologic, 
termenul stres provinde din verbul latin stringere = a strânge, a supăra.  

Toleranţa la stres este corelată cu capacitatea de management al timpului şi de îndeplinire a 
responsabilităţilor. Stresul este răspunsul de adaptare, mediat de caracteristicile individuale, răspuns 
generat de acţiuni sau evenimente externe ce solicită individului un efort psihic şi fizic deosebit.  



Cu privire la reducerea stresului, sunt identificate o serie de strategii de reducere a factorilor de 
stres ((Avram, Cooper, 2008: 33), ca de exemplu: reproiectarea sarcinii de lucru; construirea unui 
mediu de lucru stimulativ; stabilirea unor programe de lucru flexibile; încurajarea participării; analiza 
rolurilor și stabilirea obiectivelor; acordarea unor laude, recompense. 

În scopul eficientizării comunicării în general, și al comunicării didactice on-line, în particular, 
un rol deosebit de important îl are feedback-ul. Comunicarea presupune o interacțiune axată pe 
feedback-ul asupra informațiilor vehiculate. Actul comunicațional este un act interactiv, relațional. 
Comunicarea trebuie să funcționeze ca un sistem circular și să se autoregleze.  

Comunicarea on-line este o provocare atât pentru profesori, cât și pentru elevi. Este nevoie de 
adaptare, flexibilizare a strategiilor de instruire prin utilizarea tehnologiei și pe mijloacelor electronice 
de comunicare. 

Dinamismul activității/activizarea elevilor, este perceput ca indicator care necesită ameliorare. 
În comunicarea virutală, antrenarea elevilor este mai anevoioasă. Participarea, în sensul de intervenție 
și exprimare a propriei opinii, din proprie inițiativă, pe platformele digitale se confruntă și cu stresul 
provocat de tehnologie  În reușita academică, climatul și conduita cadrului didactic este un aspect 
esenţial în învățare.  

Desfășurarea activității didactice extrașcolare pe platformele digitale, efortul de adaptare la 
schimbare, au solicitat și o bună gestionare emoțională din partea elevilor.  

Ca atare, în ce privește dimensiunea socio-emoțională, schimbările survenite pe plan social, 
care au afectat și activitățile didactice, acestea desfășurându-se preponderent în mediul on-line, au 
venit la pachet cu dezechilibre emoționale, stres, sarcini resimțite ca fiind copleșitoare și sentimentul 
deconectării de ceilalți. 

În percepția elevilor, comunicarea didactică, realizată în mediul on-line, a determinat în rândul 
profesorilor o atenție sporită acordată conținutului, formulării unor teme, sarcini de învățare și de 
reflecție. Elevii apreciază aceste exigențe/condiții dar în egală măsură atrag atenția importanței pe 
care o acordă climatului, dinamismului activității. Prin urmare, activizarea studenților este percepută 
ca indicator care necesită ameliorare.  

În comunicarea virtuală, antrenarea elevilor este mai anevoioasă. Implicarea și participarea este 
puternic amprentată de stresul provocat de tehnologie (datele înregistrate evidențiază că cei mai mulți 
resimt emoții provocate de camerele video). În ceea ce privește construirea unui mediu dezinhibant, 
stimulativ, elevii au mari asteptări din partea profesorilor, cei mai mulți dintre subiecți consideră că 
profesorii au stimulat, în mediul on-line, motivația/interesul elevilor pentru învățare doar în măsură 
potrivită.  

De asemenea feedbackul reprezintă un criteriu important; se recomandă să fie întotdeauna 
oferită posibilitatea de a se contura întrebări suplimentare care să clarifice mesajul (Flahavan, Rudick, 
2001). 

Cu privire la dimensiunea socio-emoțională, schimbările survenite pe plan social, care au 
afectat și activitățile didactice, acestea desfășurându-se preponderent în mediul on-line, au venit la 
pachet cu dezechilibre emoționale, stres, sarcini resimțite ca fiind copleșitoare și sentimentul 
deconectării de ceilalți. 

Comunicarea virtuală poate avea avantaje dar și dezavantaje. Comunicarea mediată de 
computer poate duce la creşterea tonului negativ, asertivitate scăzută şi depersonalizare (Revista de 
psihologie, https://ultrapsihologie.ro/2015/02/02/comunicarea-virtuala-vs-realitate/). 

Referitor la avantajele pe care subiecții le-au conturat cu privire la rolul comunicării online în 
reușita academică, spicuim cele mai frecvent întâlnite în listele de inventariere: rapiditatea partajării 
materialelor didactice virtuale; accesibilitate, flexibilitate şi confort; prezentare concisă a 
conţinuturilor, cu suport intuitiv, vizual (materiale power-point, scheme. Înregistrări video ș.a.); 
posibilitatea învățării confortabile, în spațiul personal ș.a. 

Printre dezavantajele inventariate, enumerăm: pierderea conexiunii datorită intensității 
semnalului din diferite zone rurale sau suprasolicitarea rețelei de internet; se pot desfășura și alte 
activități concomitent cu activitățile didactice on-line; comunicare incompletă (comunicarea 

https://ultrapsihologie.ro/2015/02/02/comunicarea-virtuala-vs-realitate/


nonverbală este mai anevoiasă); imposibilitatea desfășurării cursurilor de laborator în mediul on-line; 
suprasolicitare intelectuală, datorat volumului mare de muncă. 

În sinteză, indiferent de tipul sau mediul în care se realizează, pentru a eficientiza învățarea și 
a avea efecte formativ-educative,  comunicarea trebuie să favorizeze experiențe, trăiri pozitive. 
Îmbinarea cognitivului cu emoționalul reprezintă o dimensiune esențială în eficientizarea învățării și 
o direcție de acțiune pe care toți specialiștii din domeniul educațional trebuie să-și concentreze atenția 
și eforturile. În plus, în direcția eficientizării comunicări on-line, pot fi conturate și alte sugestii, 
direcții de acțiune:  

(https://www.umass.edu/oapa/sites/default/files/pdf/handbooks/teaching_and_learning_online
_handbook.pdf): clarify computer skills/terminology, explain the differences in learning online versus 
learning in a traditional classroom, clarify expectations. 
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Proiect educațional - »IMPACTUL PLATFORMELOR EDUCAŢIONALE 

ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC« 
 
 

AUTORI: prof. Andrei Daniel,                                                                                           
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale, Jud. Giurgiu 

 
 
UNITATEA: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale, Jud. Giurgiu 
TITLUL ACTIVITĂŢII: ,,Impactul platformelor educaţionale în învăţământul românesc’’  
DATA/PERIOADA: martie-iunie 2020 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: platforme educaţionale de e-learning (meet, zoom) 
PARTENERI: elevi  ,cadre didactice.  
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
Adaptarea învăţământului românesc la condiţiile specifice create, prin metode,materiale şi 

mijloace. 
Crearea interesului elevilor pentru învăţarea online. 
OBIECTIVE: 
• informarea cadrelor didactice pentru susţinerea procesului instructiv-educativ într-un mod 

eficient elevilor; 
• organizarea procesului de învăţământ adaptat la mediul online; 
• crearea unui conţinut adaptat la  condiţiile specifice şi la nivelul de vârstă al elevilor; 
• sporirea motivaţiei şi interesului elevilor pentru activităţile desfăţurate online; 
• utilizarea unor materiale vaste pentru transmiterea cu uşurinţă a informaţiilor. 
 
RESURSE UMANE: elevii claselor gimnaziale ale Şcolii Bolintin Vale 
RESURSE MATERIALE:  platforme educaţionale: WORDWALL, MEET, ZOOM, 

YOUTUBE ş.a. 
RESURSE PROCEDURALE: explicaţia, demonstraţia, munca în echipă, jocul 

didactic,proiectul. 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Societatea umană se află în continuă evoluţie,uneori cu paşi repezi,alteori în confruntare cu 

diverse probleme şi crize. Oricând un domeniu prioritar şi important îl reprezintă educaţia,care,la 
rândul său,are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerinţelor actuale ale societăţii şi 
pentru pregătirea precară a elevilor şi tinerilor c aceştia să se integreze active în viaţa social,dar şi 
personală.  

Clasele învățamantului gimnazial,  sub îndrumarea profesorului Andrei Daniel, au participat 
activ în cadrul procesului instructiv-educativ din mediul online .  

Această activitate a presupus o schimbare majoră atât pentru elevi, cât şi pentru profesor. Cadrul 
didactic a adaptat procesul de predare-învăţare-evaluare la nivelul de vârstă al elevilor din clasele 
respective şi totodată la situaţia actuală prin intermediul materialelor,mijloacelor şi cu ajutorul 
metodelor moderne. Pentru o eficienţă sporită a actului educativ,profesorul au avut sarcina de a se 
informa cu privire la  educaţia online,de a se focusa pe transmiterea sintetizată a informaţiilor în 
vederea asimilării cu uşurinţă de către elevi. 

Activitatea online a fost cu siguranţă o mare provocare pentru elevi şi pentru profesor,întrucât 
acest aceştia au fost puşi în faţa unei noi situaţii, nemaiîntâlnite. Instrumentele şi strategiile utilizate 
de conectare de la distanţă au fost diverse:prin video,cântece,aplicaţii, jocuri interactive online etc.  

De asemenea, elevii din gimnaziu au nevoie de îndrumarea profesorului pentru acomodarea în 
sistemul online şi pentru rezolvarea sarcinilor primite.  



O platformă educaţională utilizată de cadrele didactice a fost platforma Google Classroom. În 
cadrul acesteia se regăseau clase virtuale individuale, elevii primeau sarcini pe care le rezolvau şi le 
postau. Profesorul avea acces la materialele acestora,acorda  note în funcţie de corectitudinea 
rezolvării. 

Tot prin intermediul acestui mijloc de transmitere ,profesorul avea oportunitatea de a accesa o 
întâlnire live cu elevii folosind un link,pe care îl distribuia elevilor. Astfel ,toţi membrii implicaţi în 
procesul de instructiv-educativ aveau şansa la o conexiune directă. În cadrul conectării online 
profesorul explica şi  transmitea informaţiile, apoi pe clasa virtuală postau sarcinile de unde elevii le 
preluau ,rezolvau şi reîncărcau pentru verificare. 

În procesul de organizare a învăţării online au existat şi unele dificultăţi: 
- Lipsa posibilităţii stabilirii  activităţilor practice,la unele discipline; 
- Lipsa interacţiunii reală cu copiii,cum era posibilă în condiţiile şcolii tradiţionale; 
- Inexistenţa unui smartphone performant sau unui laptop în familie; 
- Relaţionarea cu elevii s-a realizat prin cadrul unui apel telefonic, conexiune video sau chat; 
- Identificarea de către profesori a oricărei căi de comunicare cu elevii pentru asigurarea de 

materiale şi sarcini de realizat acasă,deseori această comunicare s-a realizat cu ajutorul rudelor şi al 
colegilor. 

Această activitate a urmărit protejarea elevilor de factorii de risc din mediul înconjurător. 
Actvitatea a avut atât un impact pozitiv asupra elevilor, întrucât a fost o etapă nou întâlnită, care 

a venit cu informaţii utile în formarea digitalizării acestora, dar totodată a avut un impact negativ 
pentru elevii cu situaţii sociale care nu le-a permis conectarea sau participarea la învăţarea online. 

Evaluare: - impresiile elevilor - observarea gradului de implicare a elevilor - ilustrarea activităţii 
în revista scolii. 

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII 
• mulţumire , satisfacţie, formarea unei gândiri raţionale; 
• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în activităţile şcolare; 
• îmbunătăţirea bagajului de cunoştinţe ; 
Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva  beneficiarilor, a personalului şi a 

coordonatorilor. 

  



 

INTEGRAREA ŞCOLII ONLINE ȊN EXISTENŢA UMANĂ -                                          
PRO SAU CONTRA? 

 

PROF. ANDREI IRINA MIRELA,                                                                            
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN VALE, GIURGIU 

        

Şcoala este locul în care elevii îşi petrec o mare parte din copilărie, adolescență,  astfel că, 
pentru ei devine o a doua casă . O casă în care frați le sunt colegii, iar părinți le sunt profesorii.Un loc 
în care dobândesc cunoştințe şi  relații care îi pregătesc pentru viață.  

Consider că școala fizică nu ar trebui  înlocuită sub nicio forma de cea online. 

Ȋn primul rând educația este o activitate socială al cărei obiectiv principal este formarea unei 
personalități active și creative capabile să se integreze în societate, fapt ce nu este posibil să se 
realizeze în fața unui dispozitiv. Personalitățile se creează pe baza unor relații, sentimente, care sunt 
inexistente în mediul online, nu cred ca pot exista sentimente, în fața unui ecran plin de buline cu 
nume, mai puternice decât într-o clasă plină de copii și profesori. 

Este un lucru neprielnic pentru copiii de 6-7 ani care nu au habar de ce înseamnă școala să 
creadă ca școala este doar un ecran, pentru că școala nu este asta, școala este un întreg univers al 
prieteniei, al respectului, al toleranței, al colegialității, bazat pe relațiile interumane. 

Din propria mea experiență pot spune ca am adorat, am iubit acest tărâm al școlii, și cred că 
mulți copii o pot iubi și de acum înainte dacă au ocazia să vadă cu adevărat ce presupune aceasta, un 
univers total diferit de un calculator. 

Ȋn al doilea rând, școala online creeaza o frustrare în sufletele multor copii, cunosc mulți elevi 
atât de vârste mici,  dar și de vârste mai mari care suferă din cauza faptului că nu își pot vedea colegii, 
nu îi pot simți aproape nici pe aceștia, nici pe profesori. Nu putem înlocui o mângâiere blândă a 
profesorului atunci când ne simțim descurajați, cu niște comentarii din partea unei buline colorate. 

Este adevărat, poate tehnologia reprezintă viitorul, dar să nu uităm că tehnologia este doar o 
rețea sau doar un aparat, iar noi suntem oameni, avem sentimente, suflet și viața pe care nu o putem 
trăi în fața unui ecran încă de la cele mai fragede vârste. Înlocuirea școlii fizice cu cea online este  un 
principiu total greșit atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere al sănătății pe care ne-
o distrugem cu fiecare oră în care stăm înțepeniți pe un scaun în fața unui device. 

Ȋn concluzie, susțin desființarea școlii online pentru că nu putem să înlocuim, să limităm și să 
ascundem un întreg tărâm minunat al cunoașterii, al sentimentelor ,al valorilor, cu un dispozitiv ce 
este condiționat de o conexiune, care dacă se întrerupe școala nu mai există. 

 



 

ȘCOALA ALTFEL ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 
 

Prof. Andrei Mihaela - Iuliana,                                                                                           
Școala Gimnazială ”Alexandru Piru”, 

comuna Mărgineni, județul Bacău 
 
 
 
Fișă de activitate – Școala altfel  
 
Titlul/Tema activității- ”În bucătărie” 
Tipul activității: Educaţia pentru sănătate şi nutriţională,  
Responsabil/Coordonator: 
Prof. Andrei Mihaela- Iuliana 
Perioada de desfășurare (data/ora): 08. 03. 2021/ 8 00 – 14- 00 
Nr. participanți :33 
Efectiv elevi: 25    
Număr cadre didactice: 3   
Surse online utilizate (link-uri): 
- https://savoriurbane.com/salam-de-biscuiti-reteta-copiilor/ 
- https://bunataticulinare.wordpress.com/2012/01/18/bomboane-din-biscuiti-salam-de-biscuiti/ 
- Fișă de lucru din portofoliul personal 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
Li s-au oferit elevilor modele și rețete, iar ei au postat în cursul zilei poze cu produsele muncii 

lor. La prima activitate au primit rețeta unei prăjituri simple pe care să o poată realiza singuri. Insă. 
După propria imaginație și dorință, elevii au realizat împreună cu părinții sau persoane din familia 
extinsă și alte rețete. Elevilor le-a plăcut tema, adulții au intrat în jocul lor și au colaborat pentru un 
preparat reușit. După ce toate imaginile au fost postate, participanții au primit diplome de participare 
la activitate. 

 
-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fișă de activitate – Școala altfel  
 
Titlul/Tema activității: ”Muguri de talent” 
Tipul activității: Educația pentru artă 
Responsabil/Coordonator: 
Prof. Andrei Mihaela- Iuliana 
Perioada de desfășurare (data/ora): 09 03 2021/ 8 00 – 14 00 
Nr. participanți : 31 

https://savoriurbane.com/salam-de-biscuiti-reteta-copiilor/
https://bunataticulinare.wordpress.com/2012/01/18/bomboane-din-biscuiti-salam-de-biscuiti/


Efectiv elevi:26    
Număr cadre didactice:4   
Surse online utilizate (link-uri): 
https://www.google.com/search?q=flori+din+hartie&oq=flori+din+hartie&aqs=chrome..69i5

7j0l7.8262j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010LsxJiEx6Zf-

eCz5hFouaIiellQ:1590471671548&source=univ&tbm=isch&q=flori+din+hartie&sa=X&ved=2ahU
KEwi6yYfY6NDpAhXwkosKHaC8BogQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=969#imgrc=Bi_35Ma
BtfuDsM 

-Fișă de lucru din portofoliul personal 
Desfășurarea pe scurt a activității: Pentru aceasță activitate elevii au primii imagini cu modele 

de flori din hartie sau alte materiale refolosibile. pentru a realiza din materialele pe care le au la 
îndemână flori pe care le vor darui bunicilor în duminica Floriilor. Participanții au primit diplome de 
participare la activitate. 

 -1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on line. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fișă de activitate – Școala altfel  
 

Titlul/Tema activității: ”IKEBANA” 
Tipul activității: Educaţie ecologică  
Responsabil/Coordonator: Prof. Andrei Mihaela- Iuliana 
Perioada de desfășurare (data/ora): 11 03 2021/ 8 00 - 13 00 
Nr. participanți :30 
Efectiv elevi: 25    
Număr cadre didactice: 3   
Surse online utilizate (link-uri): 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZBdcuHwZbA0NTcoYudrxa45HEtg:15904

76062119&source=univ&tbm=isch&q=ikebana&sa=X&ved=2ahUKEwjt_dKF-
dDpAhVJpYsKHY01AoEQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=969 

 Desfășurarea pe scurt a activității: Copiii vor căuta crenguțe înmugurite, flori îmbobocite și 
verdeață pentru a realiza un aranjament floral care va împodobi frumos masa de Florii având în vedere 
că populația satului este în marea majoritate de religie romano- catolică. 

-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on line. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.google.com/search?q=flori+din+hartie&oq=flori+din+hartie&aqs=chrome..69i57j0l7.8262j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=flori+din+hartie&oq=flori+din+hartie&aqs=chrome..69i57j0l7.8262j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010LsxJiEx6Zf-eCz5hFouaIiellQ:1590471671548&source=univ&tbm=isch&q=flori+din+hartie&sa=X&ved=2ahUKEwi6yYfY6NDpAhXwkosKHaC8BogQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=969#imgrc=Bi_35MaBtfuDsM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010LsxJiEx6Zf-eCz5hFouaIiellQ:1590471671548&source=univ&tbm=isch&q=flori+din+hartie&sa=X&ved=2ahUKEwi6yYfY6NDpAhXwkosKHaC8BogQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=969#imgrc=Bi_35MaBtfuDsM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010LsxJiEx6Zf-eCz5hFouaIiellQ:1590471671548&source=univ&tbm=isch&q=flori+din+hartie&sa=X&ved=2ahUKEwi6yYfY6NDpAhXwkosKHaC8BogQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=969#imgrc=Bi_35MaBtfuDsM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010LsxJiEx6Zf-eCz5hFouaIiellQ:1590471671548&source=univ&tbm=isch&q=flori+din+hartie&sa=X&ved=2ahUKEwi6yYfY6NDpAhXwkosKHaC8BogQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=969#imgrc=Bi_35MaBtfuDsM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZBdcuHwZbA0NTcoYudrxa45HEtg:1590476062119&source=univ&tbm=isch&q=ikebana&sa=X&ved=2ahUKEwjt_dKF-dDpAhVJpYsKHY01AoEQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZBdcuHwZbA0NTcoYudrxa45HEtg:1590476062119&source=univ&tbm=isch&q=ikebana&sa=X&ved=2ahUKEwjt_dKF-dDpAhVJpYsKHY01AoEQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZBdcuHwZbA0NTcoYudrxa45HEtg:1590476062119&source=univ&tbm=isch&q=ikebana&sa=X&ved=2ahUKEwjt_dKF-dDpAhVJpYsKHY01AoEQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=969


 

IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII                                                      
ÎN ACTIVITĂȚILE ON LINE                                                                                            

CU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 

Andrei Mihaela - profesor de psihopedagogie special                                                      
Școala Gimnazială Specială nr. 1, Călărași 

 

Parteneriatul școală- familie este unul dintre cele mai importante parteneriate pe care un cadru 
didactic trebuie să se asigure că îl structurează la începutul fiecărui an școlar. În școala specială și 
mai ales în aceasta perioadă greu încercată de pandemie, parteneriatul elevi-cadre didactice-părinți, 
trebuie să funcționeze. Acest lucru se poate realiza prin sudarea relației deja existente cu părinții. 
Fiecare părinte a înțeles că rolul său privind educația în acest moment este foarte important și trebuie 
să lucreze împreună cu profesorii pentru a nu se înregistra lipsuri majore în educația copiilor. Familia 
şi şcoala au un interes comun: educaţia copilului şi pregatirea lui pentru integrarea cu succes în viaţa 
socială. Rolul familiei nu se mai poate limita doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la 
supravegherea lui, ci trebuie văzut ca factor principal în educaţia şi socializarea copilului precum şi 
ca un continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională.         

Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de învăţător/profesor trebuie continuată, 
susţinută şi întărită de familie. Cadrul didactic trebuie să asigure o permanentă colaborare între şcoală 
şi familie. 

Parteneriatul şcoală-familie are o mare importanţă care este evidenţiată în Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011, părinţii fiind consideraţi principalii parteneri cu dreptul de a participa activ la 
conducerea unităţilor de învăţământ, prin prezenţa a doi sau trei reprezentanţi în consiliul de 
administraţie al şcolii. Părinţii sunt implicaţi în elaborarea ofertei educaţionale a unităţii de 
învăţământ şi în stabilirea curriculumului la decizia şcolii. 

Dacă ne referim la copilul cu nevoi educaţionale speciale, percepţia socială nu este constantă şi 
foarte favorabilă, ea variază de la o societate la alta, în funcţie de valorile promovate. Un rol deosebit 
îl are implicarea părinţilor şi elevilor în activităţi comune, în activităţi extracurriculare, prin 
parteneriate educaţionale încheiate între şcoală şi organizaţii din cadrul comunităţii 

Exemplul pe care vi-l propun  este parteneriatul pe care l-am realizat împreună cu părinții 
elevilor de la clasa la care predau în Școala Gimnazială Specială nr.1, Călărași. Prin el se urmăreşte 
construirea unor relații pozitive între cei doi parteneri pentru a putea avea influenţe benefice asupra 
elevilor. Elevii noștri sunt copii cu autism, Sindrom Down, deficiențe mintale moderate și severe. Ei 
au nevoie permanent de îndrumare, ajutor în realizarea sarcinilor. În activitățile desfășurate on line 
ajutorul acordat de părinți este prioritar. Cadrul didactic prezintă tema, imaginea, povestea, jocul. 
Părintele se află lângă elev asigurându-se că acesta se concentrează la cerințele sarcinii propuse de 
cadrul didactic. Cu răbdare și tact dar și cu materialele și instrumentele moderne folosite, profesorul 
reușește să capteze atenția elevilor. 

Parteneriatul cuprinde activități extrașcolare propuse la inceput de an școlar, de exemplu 
activitatea cu titlul ,,Acesta este copilul meu!” ce a constat în realizarea unui album cu fotografii ala 
copiilor in diferite ipostaze. Fiecare copil a participat împreună cu părintele la realizarea albumului 
și în măsura în care se poate exprima, a realizat descrierea acestuia în  întâlnirile on line. 

În cazul activităților de abilitare manuală, cele mai recente teme au fost: ,,A venit Primăvara!”, 
,,Felicitare pentru mama!”,,,Tradiții de Paști”. Obiectivele propuse: dezvoltarea motricității fine, 
mânuirea corectă a instrumentelor de lucru, realizarea unui produs finit, și-au atins scopul. Părinții au 
susținut copiii care au lucrat în același timp cu cadrul didactic aflat dincolo de ecran și care, a insistat 



ca fiecare etapă să fie ințeleasă de elev, astfel că lucrările lor au fost înscrise la concursurile de gen 
organizate on line. 

Participând alături de copil la activitătile on line, părinții îl vor putea descoperi sub diferite 
aspecte pe care le implică educația on line. Ei îsi vor împărtăși experiențele, vor  învăța să abordeze 
dintr-o altă perspectivă relația cu copilul, vor valorifica experiența pozitivă dobândită, astfel relația 
dintre actorii implicați în acest parteneriat se va consolida.  

 
Vă prezint câteva ipostaze din timpul activităților și lucrările realizate de elevi: 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII                                                                                                                                 
ÎN REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 

Profesor Andrei Simona,                                                                                              
Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Rm. Vâlcea 

 

Educația din grădiniță și școală reprezintă o acțiune unitară, coerentă, care nu poate fi separată 
de alte influențe educative exercitate asupra copiilor. Astfel, grădinița și școala sunt pilonii de bază 
ai educației copilului. Aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare 
măsură integrarea copilului în activitatea școlară și în viața socială. La acestea se adaugă contribuția 
adusă de mediul familial, deoarece ocupă un rol central în multitudinea  factorilor determinanți ai 
evoluției copilului.  

Părinții sunt cei care pun bazele personalității copilului, atitudinile părinților având o influență 
deosebită în devenirea acestuia ca adult. Din punct de vedere pedagogic, este necesară stabilirea unui 
parteneriat cu părinții în realizarea tuturor activităților educative. Atunci când părinții devin parteneri 
în educație, în jurul beneficiarilor direcți , respectiv în jurul copiilor, se se formează o comunitate de 
suport care poate funcționa ca un mecanism bine pus la punct. De aici reiese necesitatea existenței 
unei comuniuni în ceea ce privește obiectivele propuse actului educativ, unitatea de vederi , acțiuni 
în același sens. Spre exemplificare, deciziile familiei trebuie să fie în acord cu ale instituției , iar ceea 
ce face un partener nu trebuie să fie negat de celălalt partener.  

Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă, complexă, unitară a familiei, 
grădiniței și școlii. Acțiunea educativă a familiei este continuată de a cea a grădiniței și a școlii , toate 
acestea lărgind copilului sfera de cunoaștere , îl ajută să socializeze și să pășească într-o nouă etapă a 
vieții sociale. Așadar, un rol important în reușita procesului instructiv- educativ îl are parteneriatul cu 
părinții , motiv pentru care educatorii trebuie să acorde o atenție deosebită comunicării cu copiii și cu 
familiile acestora. Îmbinarea în cadrul parteneriatului a informațiilor deținute de părinți cu cele ale 
grădiniței și școlii trebiue să fie în beneficiul copilului. Pentru ca parteneriatul să funcționeze , este 
nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile acțiunii și strategiile de atingere 
a acestora, de asumarea în comun a drepturilor și responsabilităților.  

Parteneriatul cu părinții se construiește pe  rolurile și responsabilitățile fiecărui partener, pe un 
schimb bogat de informații, pe experiențe și pe colaborare cu scopul asigurării celor mai bune condiții 
de creștere și dezvoltare a copilului. Este imperios necesar ca părinții să găsească un sprijin în  ceea 
ce oferă grădinița și școala, dar în același timp să acționeze responsabil pentru a colabora cu 
personalul didactic la orice activitate realizată pentru și împreună cu copiii. 

În cadrul parteneriatului cu părinții , sunt importante activitățile inițiate , dar și organizarea 
acestora. Sunt foarte importante ședințele cu părinții, consultațiile oferite părinților de către cadrele 
didactice, medicul sau consilierul școlar, vizitele la domiciliu, atelierele de lucru cu părinții, 
voluntariatul, activitățile extracurriculare. În acest mod se realizează o comunicare eficientă între 
factorii educației, precum și punerea de comun acord a sistemelor de valori și a cerințelor așteptate 
de la copil. 

Indiferent de modalitățile prin care se concretizează parteneriatul cu părinții, tipurile, acțiunile, 
interacțiunile și situațiile învățare trebuie construite de către cei care realizează procesele formative- 
cadre specializate, care dețin competențe de ordin pedagogic, psihologic, metodic. În educație, nimic 
nu este întâmplător, conținuturile care se transmit trebuie atent selectate, după criterii 
psihopedagogice, se respectă principii didactice, se adaptează metodele la specificul fiecărei situații 



de instruire, la obiectivele stabilite, iar progresele , atitudinile și conduitele copilului trebuie să fie 
apreciate și evaluate.  

  



 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                            
ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 

Prof. Înv. Primar, Andrei Violeta,                                                                                     
Liceul Teologic Târgu - Jiu 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – “Descoperirea copilului”)  

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

Accentul trece de pe informativ pe formativ în mediul online. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educațional din gradinită presupune si forme de muncă didactică complementară 
activitaților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate in gradiniță in afara activitatilor obligatorii 
sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub 
indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de toate 
slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie 
de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere etc. În cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al vietii 
sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, 
prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. 
In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta toamna, frunzele 



ruginii, stolurile de pasari care se pregateau de plecare, frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor 
ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. La varsta prescolara, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest 
sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in acord cu particularitatile de varsta, cunostinte 
stiintifice, sa organizam activitati educative privind protejarea mediului inconjurator: curatarea 
parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind 
la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte 
educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, 
picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul 
ca arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o 
influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL! 
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ANDRIEȘ ANA MARIA 
LICEUL TEORETIC OLTENI 

 
 
Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din punct 
de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. 

Procesul educațional presupune și forme de muncă didactică complementară activităților 
obligatorii. Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată prin procesul de învățământ , ea 
nu epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. 

Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul 
bine stabilit în formarea personalității tinerilor.Activitățile extrașcolare constituie modalitatea 
neinstituțională de realizare a educației. 

Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. 
Copiii participă într-o atmosferă relaxată, cu însuflețire și dăruire, la astfel de activități. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
proiecte cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu 
atitudini caracteriale. Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze 
potențialul intelectual. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continua. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esential în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora , vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectarea la distanță sunt diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece etc. 

Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

Dintre activitățile extrașcolare putem evidenția: vizite la muzee, vizionarea unor filme sau piese 
de teatru, vizite la instituții publice, excursii la obiective de interes științific sau comunitar, vizite la 
alte unități de învățământ, serbări școlare, activități artistice, activități sportive, activități literare, 
activități ce vizează protecția mediului. 

Competențele dezvoltate prin aceste activități pot fi de natura celor de comunicare și 
interrelaționare, dar și de perfecționare într-un domeniu de activitate pentru care elevul își manifestă 
interesul. De asemenea, scopul acestor activități este să devină un mijloc de a oferta în forme variate, 
cunoașterea directă a realităților înconjurătoare printr-un program de activitați organizat, dar flexibil 
și adaptabil nevoilor educabililor vizați. 



Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educația depășește limitele exigențelor și valorilor naționale și tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valorii comun al umanității. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educația 
extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității tinerilor. 
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”Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu v-a mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”) 
 
Managementul activităților extrașcolare constă în proiectarea, organizarea, monitorizarea și 

utilizarea unui set de instrumente de gestionare a relațiilor: profesori  elevi, pe de o parte, și elevi 
 elevi, pe de altă parte. 

Activitățile extrașcolare vizează curriculumul extins, oferind copilului noi oportunități și situații 
de învățare. Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg și divers caracter interdisciplinar, 
oferă cele mai eficiente modalități de formare/dezvoltare  a caracterului copiilor încă din clasele 
primare, deoarece sunt factorii și modalitățile educative cele mai apreciate, mai accesibile sufletelor 
acestora. 

Putem spune că, activitățile extrașcolare sunt foarte importante în viața fiecărui elev, iar acum 
în acest ultim an, de pandemie, când o parte din elevi, la un moment dat, toți, au învățat on-line, ele 
au fost susținute în continuare de aceștia, prin simplul fapt că sunt diferite de orele de curs. 

În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Ce ar putea fi mai natural decât 
includerea activităților extracurriculare de divertisment, sportive, artistice sau tehnico-aplicative în 
educația elevilor? Printre altele, destinate relaxării elevilor, activitățile extracurriculare reprezintă, de 
asemenea, instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună integrare a acestora în societate.  

Nu mai vorbim de faptul că, dacă elevii participă pe deplin la viața școlii, se vor simți mai 
confortabil și, prin urmare, vor fi mai motivați să studieze. Pentru mulți părinți, aceste activități ajută 
și la educarea copiilor, făcându-i sociabili și responsabili. Activitățile extracurriculare prietenoase și 
foarte amuzante sunt foarte importante în viața de zi cu zi a elevilor. Se constată tot mai frecvent 
importanța activităților extrașcolare, în special în ceea ce privește contribuția la consolidarea 
aspirațiilor educaționale și motivația copilului 

Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere 
elevului. Aceste activități au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Este o adaptare 
școlară și socială, dezvoltarea rețelei sale sociale, o mai bună dispoziție și rezultate academice, 
evidențierea și dezvoltarea talentelor sale și consolidarea aspirațiilor sale educaționale. Beneficiile 
activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se depășească pe ei 
înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități sociale care le vor 
sluji toată viața. 

Aceste activități oferă un mediu sigur și supravegheat după orele de școală. Ele pot contribui, 
de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școală. Elevii pot dezvolta, mai multe 
abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de exemplu, simțul lor de inițiativă, 
creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel interpersonal, aceste activități le oferă 
posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru activitate cât și cu ceilalți elevi care 
participă intens și cu interes la ele, în funcție de specificul acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 



posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi.  

În on-line cea mai mare problemă pe care, cred, că o avem, este organizarea. Totul reprezintă o 
provocare căreia reușim să-i facem față, astfel încât activitățile să fie atractive, și în același timp să 
aibă impact asupra dezvoltării lor ulterioare. Însă, nu putem spune că pandemia nu și-a pus amprenta 
asuora castor activități: anul trecut Olimpiadele școlare s-au anulat, iar șansele de desfășurare a 
internship-urilor, schimburilor de experiență și a altor activități de acest gen s-au diminuat 
considerabil. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.   

 
  



 
Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 
 

G.P.P. “ȚARA COPILĂRIEI” CĂLĂRAȘI 
PROF. ÎNV. PREȘ. ANGHEL IONELA 

 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Criza provocată de virusul COVID – 19 a impus continuarea demersului educativ în mediile 
online. Situația nouă, neprevăzută la începutul anului școlar 2019 – 2020, a condus la transpunerea 
intervenției didactice din mediul deschis, prietenos și generos al grădiniței, în mediul virtual, în care 
interacțiunea este limitată atât din punct de vedere fizic, cât mai ales afectiv. Specialiștii din educația 
timpurie și pediatrie afirmă că, în perioada copilăriei, expunerea prelungită la stimulii vizuali ai 
ecranelor (televizor, telefon, calculator) are consecințe negative asupra dezvoltării armonioase a 
copiilor. Timpul petrecut în fața ecranelor vitregește copilul de alți stimuli mult mai importanți, cum 
ar fi interacțiunea socială, satisfacerea nevoii de joc, manifestarea creativității, etc. Marea provocare 
a organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta preșcolară este identificarea unor 
mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai important, adecvate vârstei. Cele două întrebări 
legitime care au rezultat au fost:  

1. Ce face educatoarea? Cu întrebarea subsecventă: care sunt activitățile care intră în norma 
cadrului didactic? 

2. Cum face educatoarea? Încercăm, în cele ce urmează, să răspundem la cele două întrebări. 
Activități desfășurate de cadrele didactice în contextul învățământului online și care fac parte din 
norma didactică: - Mențin legătura cu copiii preșcolari din grupele pe care le conduc, precum și cu 
părinții acestora, telefonic sau prin alte mijloace, respectiv e-mail sau diferite platforme și aplicații 
(Messenger, WhatsApp, Facebook, Zoom, Skype, etc). - Colaborează cu părinții și îi informează 
asupra modalităților de organizare a activităților suport pentru învățarea online, identificând 
mijloacele comune de comunicare; - Selectează resurse educaționale online disponibile pe diferite 



platfome, site-uri, pe care le pot folosi în activitatea cu copiii, cum ar fi: filme didactice, jocuri însoțite 
de prezentare video sau prezentare scrisă, descrierea unor activități (ex.: o tehnică de pictură sau 
modelaj, confecționarea unor obiecte simple etc - Elaborează resurse educaționale care vor fi folosite 
în activitatea cu copiii, cum ar fi: prezentări PPT ale unor experimente, descrierea în scris a unor 
jocuri, înregistrări audio sau audio-video cu descrierea unor activități practice sau experimente, 
povești citite copiilor, etc.; - Elaborează o planificare săptămânală - instrumentul va asigura 
continuitatea activității suport pentru învățarea on-line;  

- Oferă și colectează feed-back de la părinți și copii privind activitatea desfășurată, cu scopul 
ameliorării mijloacelor și a modalităților de comunicare;  

- Colectează unele produse finale realizate în activitatea cu copiii cum ar fi: fotografii ale 
desenelelor, picturilor, colajelor, etc. realizate de copii, scurte înregistrări audio sau audio-video ale 
copiilor, fotografii cu copiii desfășurând activitățile propuse (în cazul în care le primesc de la părinți) 
în scopul urmăririi progresului individual;  

- Realizează alte tipuri de activități sprijinind pentru procesul instructiv-educativ derulat în 
învățământul preșcolar (studiu individual, colectare de resurse educaționale, realizare de materiale 
suport sau mijloace de învățământ etc.). 

Cadrele didactice pot folosi resurse sau mijloace de realizare variate, precum și alternative de 
comunicare cu copiii și părinții acestora. În cazul grupelor cu program prelungit, cadrele didactice își 
impart atribuțiile privind identificarea resurselor, elaborarea planificării, distribuirea sarcinilor de 
lucru online, colectarea/oferirea feed-back-ului, etc. În stabilirea activităților didactice și a 
materialelor didactice necesare, trebuie avut în vedere ca materialele utilizate de copii să le fie la 
îndemână. Așadar, nu voi sugera o activitate cu nisip kinetic, având în vedere că posibilitatea de a 
avea acasă acest material este redusă.  

De asemenea, trebuie avut în vedere că nu toți copiii pot participa, cauzele putând fi lipsa 
tehnologiei necesare (tabletă, computer, telefon smart sau conexiune la internet), indisponibilitatea 
părinților, etc. La această vârstă, copiii au nevoie de asistența adultului (citirea mesajelor scrise, 
descrierea activităților, supravegherea utilizării dispozitivelor tehnice, oferirea materialelor necesare 
activităților, etc). În propunerile de activități se va evita suprasolicitarea părinților sau adulților care 
sunt implicați în creșterea și îngrijirea copiilor și se va avea în vedere că persoanele adulte au și alte 
responsabilități. O atenție mare se va acorda pericolului de suprasolicitare a copiilor. Activitățile sunt 
propuneri și nu activități obligatorii. Tematica abordată va fi atractivă, cu un nivel de complexitate 
moderat, vor fi activități de exersare a achizițiilor anterioare. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.   

 

  



 
POVESTE DIN DUMINICA FLORIILOR 

 
 

Prof. Anghel Margareta,                                                                                                    
Liceul Teoretic ”Decebal” Constanța 

 
 
Numele sărbătorii Florii care provine din cuvântul latinesc Floralia trimite cu gândul la 

anotimpul pe care îl străbatem, anotimp al reînnoirii întregii firi. Acest praznic reprezintă 
încreștinarea vechii sărbători păgâne Floralia, pe care romanii o închinau zeiței Flora, patroana 
înfloririi plantelor, îndeosebi a cerealelor. Biserica i-a oferit conținut dar și forme noi, legate de 
Intrarea  solemnă a lui Iisus în Ierusalim și de înnoirea omenirii prin Jertfa și Învierea Sa din morți. 

Chiar dacă am parcurs minunata perioadă și în acest an școlar tot în mediul online, iar copiii s-
au bucurat de o vacanță neașteptat de mare, totuși i-am provocat pe câțiva dintre elevii de la clasa a 
cincea la o activitate extrașcolară, în care au avut ca sarcină realizarea unor felicitări, colaje, 
decorațiuni, care să marcheze Sfânta sărbătoare pascală. Ei s-au mobilizat și au realizat lucrări 
deosebite, ascultând povestea de Florii: 

”Pruncii cu stâlpări în mână, 
Cântă cu toți împreună: 
Osana dintru-nălțime 
Că Hristos Împărat vine!” 
(Colind de Florii) 
”Așa strigau acum două mii de ani copiii locuitorilor Ierusalimului, așa se aude astăzi, în 

colindele religioase românești, ecoul Intrării triumfale a Mântuitorului Iisus Hristos în capitala Sfântă. 
Era prima zi a săptămânii iudaice (duminica), străzile cetății erau pline de mii de oameni care 

așteptau începerea pregătirii Paștilor iudeilor. La această sărbatoare obișnuia să vină și Iisus Hristos 
înconjurat de mama Sa, rude și de ucenici. Alaiul sosirii se auzea din afara cetății, pentru că mulțimea 
venise să-l vadă și pe Lazăr, pe care toți îl știau mort, iar acum era înviat. Aceștia, pentru dragostea 
lor nesfârșită față de Iisus, se odihniseră peste noapte prin casele sau prin împrejurimile Betaniei, iar 
a doua zi au pornit cu Domnul Hristos spre Ierusalim. 

Aici se vorbise de faptele Lui, dar învierea lui Lazăr era cu totul neobișnuită. 
Iisus, știind că este ultima Sa intrare în  cetate, a căutat să împlinească cele prezise, că va intra 

călare, ucenicii pregătind totul. Porțile se deschid, lumea nesfârșită pe străzi, pe ziduri, pe acoperișul 
caselor dorea să-L vadă pe Hristos. O bucurie nemaiîntâlnită a cuprins inimile și fețele lor. Copiii, cu 
ramuri verzi în mâini, mergeau înainte strigând: ”Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele 
Domnului, Împăratul lui Israel!”. Acești copii formau garda de încredere, sinceră și nevinovată a 
Împăratului păcii și împăcării tuturor. Credincioșii, în entuziasmul lor, aruncau hainele de pe ei, 
pentru ca asinul, pe care era Iisus, să le calce, iar bucuria lor să fie și mai mare. 

Chipul Domnului Iisus era senin, dar întrebător, privirea dulce, dar îngândurată, știa ce va 
urma… Prin fața Sa treceau mulți oameni cărora le dăduse sănătate și iertarea păcatelor. Șchiopii, 
surzii, muții, ologii, orbii de altădată se bucurau de viață datorită Lui. O emoție sfântă străpunsese 
inimile sincere și cugetele curate. Viețuitorii Ierusalimului de acum două mii de ani văzuseră, auziseră 
și crezuseră în Dumnezeu-întrupat, doctorul cel mare al sufletelor, vindecătorul fără pretenții al 
suferinzilor, mângâietorul celor năpăstuiți și sprijinitorul celor fără de nădejde. 

Mântuitorul vine călare nu din dorința de a fi aclamat și văzut de toți, ci ca să împlinească și 
această proorocie formală, dar cu adânci implicații în istoria biblică. Înșiși fariseii constatau “că lumea 
se ducea după Iisus, iar ura cărturarilor, arhiereilor și conducătorilor religioși ai poporului evreu din 
acea vreme, era fără margini pentru că ”…mulți iudei plecau de la ei și credeau în El.” 

Domnul Hristos se arată astăzi în splendoarea Sa mesianică, pentru ca cei credincioși să aibă 
bucurie mare și prin aceasta să înfrunte săptămâna îndurerată a patimilor, să fie plină de nădejdea 



Învierii, pentru că aceasta este actul suprem al dumnezeirii Fiului, care a pecetluit pentru totdeauna 
triumful vieții și al bucuriei asupra morții și întunericului. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spunea: 
”Dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnică ar fi credința voastră, fără reușită propovăduirea noastră”. 

Distanța între Duminica Floriilor și Duminica Învierii este coarda cea mai întinsă între viață și 
moarte, între blestem și binecuvântare, între durere și fericire, între bucurie și întristare, între 
cunoaștere și neștiință, între lumină și întuneric. În această zi a Floriilor începe zguduirea iadului și a 
slujitorilor lui: îngerii morții, ai minciunii și ai dezordinii spirituale. 

Astfel, prin Intrarea Sa în Ierusalim se încheie activitatea publică față de fiii lui Israel și celelalte 
seminții, culminând cu ultimele învățături date apostolilor, ucenicilor și celor mai apropiați ai Săi, 
care vor transmite peste veacuri aceste fapte minunate. 

Iisus Hristos n-a apărut întâmplător, ci venirea Sa în lume și chiar Intrarea în Ierusalim a fost 
prezisă, dovada sigură a dumnezeirii Lui. El n-a stat ascuns, învățătura Sa a fost dată tuturor. ”Eu n-
am venit să judec lumea, ci s-o mântuiesc”. Această  mântuire s-a facut în mijlocul ei. Biserica creștină 
n-a apărut cu secole după Hristos, ci la Cincizecime, conform poruncii lui Dumnezeu și cuvintele 
Sale sunt ”viață veșnică”. 

Această sărbătoare cuprinde și natura înconjurătoare prin ramurile verzi, prin amintirea 
permanentă a Intrării în Ierusalim. 

Ni se cere să avem o inimă blândă, un cuget curat, o conștiință nepătată, o nevinovăție ca a 
porumbelului. De aceea trebuie aduse ramurile verzi ale dragostei creștine, ramuri crescute din trupul 
permanent-sănătos al Bisericii lui Hristos.  

Intrarea Domnului în Ierusalim, cu alai, trebuie să însemne intrarea sfințeniei în intimitatea 
noastră. Privirea trebuie să ne fie în ochii Săi, cerându-i ajutor în lupta cu păcatul, adică în lupta cu 
încercarea morții de a ne umbri cu aripile sale negre și aspre. Omul este urmărit permanent de patimi, 
dar dacă este cu mintea sănătoasă și cu un cuget curat, învinge ispitele. Ispitele și păcatul nu sunt 
externe firii noastre, ci ele caută să-și facă loc prin gânduri murdare, care aprind patimile, întunecă 
mintea și împing voința la rău, la distrugere; Dumnezeu însă, care cunoaște puterea fiecăruia dintre 
noi, ne va da harul necesar pentru a rezista urgiei și forței satanice. Săptămâna Mare este perioada 
verificării sufletului nostru. 

Ramurile de finic trebuie să fie înlocuite cu faptele bune, respect față de persoana noastră și 
cinstire față de aproapele nostru.  

Hainele aruncate oarecând  înaintea Mântuitorului trebuie să fie pentru noi exemple de 
îndepărtare a deprinderilor dăunătoare sufletului și înnoirea noastră prin pocăința și împărtășirea din 
izvorul nemuririi”. 

Povestirea a avut răsunet în inimile copiilor, mobilizându-i și inspirându-i în realizarea unor 
lucrări deosebite.  
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Un Paște ALTFEL 

 
 

Prof. Angheluță Cristina – Liliana 
Liceul Teoretic „Callatis”” Mangalia 

 
 
Pe parcursul unui an, am învățat că lumea este altfel, am învățat să ne adaptăm, să comunicăm 

în mediul on-line, să aplicăm tehnici noi, să trecem de la pionerat la atragerea elevilor către orele pe 
platforme sau, de curând, către activitățile extrașcolare desfășurate în același mediu on line, pe care 
altădată îl consideram nociv. 

Dacă anul trecut, la începutul pandemiei, am marcat sărbătorile ascale doar prin simple felicitări 
trimise pe whatsapp sau mesagerie, anul acesta, cu experiența acumulată, am decis să sărbătorim acest 
eveniment atât de important pentru creștini într-un mod inedit. 

Astfel ne-am dat întâlnire pe Meet, prin platforma școlii, deopotrivă elevi, profesori și elevi. 
Copiii entuziasmați, profesorii emoționați, părinții oarecum reticenți. Ne-am impărțit pe clase, clasele 
pe grupe, pe Breakout Rooms. 

Activitatea a început cu o propunere de a alege o formă în wordart.ro, iar copiii au ales câteva 
cuvinte pentru a crea o imagine a activității noastre. 

Pornind de la ideea de tradiție în diferite zone ale țării, copii s-a împărțit în grupe pentru 
a prezenta obiceiurile din toate zonele țării. Lucrând în Breakout Rooms, au creat texte , însoțite 
de imagini pe care un reprezentant al grupelor l-a prezentat apoi în fața clasei virtuale. 

La finalul activității, toți am realizat că, deși nu ne putem îmbrățișa, am colaborat mult 
mai facil on-line, că materilele și posterele lucrate în Power Point, Google slides, Word Art, 
Ourbook, Book creator sunt modalitați atractive de realizare a temelor, dar care stimulează 
creativitatea , dar mai ales lucrul în echipă. 

La finalul activității, clasa a VII-a a rememorat o activitate realizată în 2019, când, din 
dorința de a ajuta, dar și de a marca într-un mod inedit sărbătorile, au ales să ajute la construirea 
spitlului de oncologie pentru copii demarată de asociația Dăruiește Viață. 

 



 
Părinții au arătat în final deschidere către nou, chiar s-au alăturat copiilor, povestind diverse 

întâmplări din copilărie sau prezentând tradițiile locurilor din care proveneau. 
Un ecran plini de imagini, împărțit între chipuri de oameni și lucrările echipelor! Un Paște altfel, 

dar mereu un eveniment aducător de bucurie! 
  



 

Poveste de Paște.... 

 

Vereș Anima, Oradea 
 
 

Acum că se apropie Paștele, nu pot să nu mă gândesc și mai adânc la semnificația copilăriei. 
Căci copil a fost cel ce s-a răstignit pe cruce, la sâni a supt și în același ritm a crescut, pe care toți 
copiii născuți vreodată îl respectă cu sfințenie. 

Dumnezeu a venit pe Pământ pentru ca noi oamenii să ne putem raporta la El altfel decât cu 
frică și groază. Dumnezeu este pentru noi imposibil de conceput, El fiind energie, noi materie, El 
necunoscând început și sfârșit, noi fiind limitați de timp. Cu toate că Dumnezeu ar fi putut să apară 
pur și simplu printre noi, în chip supranatural, El a preferat să respecte ciclul pământesc al vieții. 
Astfel, a venit printr-un prunc cum sunt toți pruncii la naștere: gol, neajutorat, fără grai, complet 
dependent de grija celor din jurul lui. 

Dacă ne gândim la ce taină ascundea copilul Iisus și ce importantă misiune avea să desfășoare 
pe Pământ, nu putem să nu fim cuprinși de reverență și mulțumire. Ceva din taina lui Iisus o are 
fiecare copil, iar noi, cei ce suntem în preajma lui, o întrezărim, parcă, în licărul ochilor, în zâmbetele 
fugare sau în momentele de bruscă liniștire a copilașului.  

Chiar dacă el nu vorbește, ceva din prezența lui ne umple de mirare și profund respect. Deoarece 
micuțul pare să știe ceva ce noi nu știm sau am uitat: curăția, existența încă nedezlipită de Dumnezeu.  

Chiar și atunci când copiii, deja mai mari, își reclamă individualitatea și libertatea și ne par mai 
îndepărtați de imaginea neîntinată de la începutul vieții, ei continuă să ne surprindă prin momente de 
impresionantă luciditate și intuiție, ce par să vină din aceeași comunicare neîntreruptă cu Dumnezeu. 

Nimeni nu bănuia – nici Maria, nici Iosif, nici magii, nici chiar cei ce-l prigoneau încă din 
primele luni de viață – ce rol avea să aibă pruncul Iisus în istoria omenirii. Pruncul avea să moară și 
să învie pentru a ne scoate pe noi din întuneric și a ne aduce către lumină. Fiecare naștere pare un 
ecou al învierii Mântuitorului și fiecare zi petrecută alături de un copil, fie că-i suntem părinte, bunic, 
cunoscut sau educator este o invitație la aducere aminte.  

Avem șansa să fim readuși din gânduri și frământări în prezent. Avem șansa de a deveni 
conștienți de salvarea care a venit pentru toată lumea printr-un singur copil. Copilul Iisus a fost planul 
de mântuire pentru întreaga omenire. Poate copilul ce se naște și crește în fiecare familie sau care 
sosește în fiecare dimineață în sala noastră de clasă sau care ne zâmbește de pe scaunul alăturat în 
tramvai e planul de mântuire pentru fiecare în parte. 

Părinți, educatori, învățători, bunici, oameni, să ne bucurăm de copiii ce ne-au fost dați! Să ne 
bucurăm că ne-au fost dăruiți spre a-i crește, ajuta, asista în dezvoltare, ocroti și iubi! Să nu pierdem 
din vedere darul ce ne-a fost făcut prin ei! Să nu ne împietrim inimile și să-i vedem doar ca pe numere 
în statistici sau ca pe viitori agenți de producție și consum.  

Haideți să vedem pe Hristos în ei și să le dăm voie să ne arate de ce au apărut în viața noastră, 
cu ce lecție ori mesaj i-a trimis Domnul la noi. Căci necunoscute sunt nouă gândurile   

Providenței și misterioase tainele vieții și ale morții. Învierea Domnului să ne scoată din orbire 
și să ne aducă la lumină! Hristos a înviat! 

   



 

PANDEMIA ȘI ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

 

Prof. înv preș. Antal Gabriela Luciana                                                                    
Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni /Mureș 

 

Motto: “Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o 
pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil.” Jaques Delors  

 
 
Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanent schimbare, evoluând. 

Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şisociale la nivelul cerinţelor 
educaţionale.Datoria nouă educatoarelor, care suntem deschizătoare de drumuri, este de a-iimplica 
pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care îi  
motivează şi le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pel ângă faptul 
că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea 
în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă 
de copii. 

Educaţia extracurriculară, realizată dincolo de procesul de învăţământ îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia, prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activităţile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională a activităţilor copiilor.Având un 
caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Ele lărgesc orizontul cultural al copiilor, completând cu noţiuni noi 
volumul de cunoştinţe însuşite la activităţi.  

Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţei constituie, de 
asemenea şi un mijloc de formare al competenţelor.Valenţele formative ale acestor forme de activităţi, 
se extind asupra tuturor com- portamentelor, îmbogăţind sfera informaţională, declanşând trăiri 
afective şi oferind condiţii prielnice exersării conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor 
activităţi este faptul că stimulează spiritul de iniţiativă şi dispun de o încărcătură afectivă puternică. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii si de către factorii educaţionali în măsura în care 
îndeplinesc o serie de condiţii : 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 
• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc şi un scop 

educativ; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 



Activitatile extracurriculare fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, preşcolarii descoperă lumea în care trăiesc cu toate aspectele şi tainele ei, care îi fascinează 
şi le stimulează interesul de cunoaştere. 

Începerea anului școlar a venit cu precizarea -Nu au voie să se atingă între ei, nu au voie să 
utilizeze aceleaşi jucării. Există material absolut individual, astfel încât copiii să nu împartă 
jucăriile. 

Astfel a trebuit să renunțăm la plimbarea la piață pentru a vedea fructele, legumele, florile 
anotimpului toamna.Am renunțat și la ieșirea la pădurea din apropierea grădiniței pentru a ne 
bucura de multitudinea de culori ale frunzelor. 

La grupa pe care o conduc în acest an școlar am căutat să adaptez cât mai eficiente și actractive 
activitățile extrașcolare. Puține au fost datorită sitiație, dar am căutat să le punctez prin  

• filme cu conținut ecologic 
• povești educative la diferite teme 
• activitatăți practic – gospodărești 
• momente artistice înregistrate de către părinți  
• expozitie cu lucrări realizate 
• dramatizări 
• concursuri sportive în aer liber 
Aceste activități au fost împărtășite părinților care la rândul lor au postat momente din activități 

pe platformă sau pe WhatsApp. Activităţile extracurriculare mai sus enumerate sunt apreciate atât de 
către copii. valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor. 

• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 
optimizarea procesului de învăţământ; 

• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor 

Activităţile extracurriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util,contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 

 

Prof. Simona ANȚILĂ 
 
  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunileși 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. 

Activitatea extrașcolară reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi 
timpul liber, este utilă manifestării spiritului de independență și inițiativă. 

Activitățile extrașcolare reprezintă instrumente reale care contribuie la o mai bună integrare a 
elevilor în societate. Aceste proiecte promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de 
responsabilitate în cadrul grupului. 

Copilul învață să se joace, să lucreze, să-și desfășoare activitatea într-un cadru organizat, la 
început într-o colectivitate, în grup, iar apoi în grupuri diferite. Aceasta îi dă posibilitatea de a 
comunica mai bine, de a se integra în cadrul acelui grup, de a deveni mai creativ, de a trage concluzii.  

Copilul are posibilitatea de a învăța din experiența altora, de a deveni mai sociabil, de a lega 
prietenii. 

Studiile de specialitate arată că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar 
și strategii adecvate de rezolvare de probleme.  

Pe lângă toate acestea, activitatea extrașcolară acționează și asupra stimei de sine, iar 
sentimentul de împlinire este mai ridicat. 

Elevii trebuie să fie îndrumați să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranță față de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a 
lor și posibilitatea de a critica constructiv. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de insușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai. 

În ultimul an, anul pandemiei SarsCov-2, am putut ușor constata cât de importante erau 
activitățile extrașcolare, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, profesorii. Copiii au nevoie de astfel 
de activități care să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții in diferite situații. 

Este o situație inedită, iar noi, cadrele didactice, trebuie să găsim soluții de adaptare. E 
important să ținem legătura cu elevii noștri, să le oferim materiale educaționale, iar activitățile 
extrașcolare pot să fie gândite astfel încât să fie integrată familia. 

Am regândit programarea activităților extrașcolare. Acestea au devenit activități cu familia, în 
locuințe sau în spațiul exterior restrâns: curte, grădină, livadă. 

Elevilor li s-au sugerat următoarele activități: sugestii de lecturi, de filme, de activități practice, 
de gătit, de confecționat felicitări, de încondeiat ouă, tururi virtuale ale orașelor, ale muzeelor. 



De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, elevii s-au apropiat 
mult de tehnologie. Trebuie să ne asigurăm că elevii noștri o folosesc în mod sănătos și constructiv. 

E un moment de a valoriza fiecare copil, de a-l încuraja și de a gândi pozitiv pentru viitor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE –ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL      
ATELIER DE LECTURĂ 
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Școala Gimnazială ,, Tudor Pamfile”, Țepu 

   
 

 

Activitățile extracurriculare au o importanță deosebită în formarea elevului. Acestea urmăresc 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activitatea extrașcolară este segmentul  de educație, care asigură în mare parte transferul de 
cunoștințe acumulate de către elevi în cadrul curricumului formal, în practică. Aceste activități se 
desfășoară, de obicei, într-un cadru diferit de cel școlar, relaxat, care permite elevului să se manifeste 
liber. 

Școala online a venit cu provocarea de a desfășura și activitățile extrașcolare în acest mediu, la 
fel ca activitățile școlare. Observând faptul că elevilor nu le place să citească și dorind un  ,, altfel” 
de activitate extrașcolară mi-am propus să realizez un ,,Atelier de lectură”, de fapt o  întâlnire  în 
mediul online cu un autor de cărți pentru copii. 

În primul rând am luat legătura cu un autor de cărți pentru copii. Autoarea, în cazul nostru, 
Andreea Iatagan ne-a recomandat să citim o carte adecvată vârstei elevilor, urmând să ne întâlnim 
într-o videoconferință. 

Elevii clasei a IV-a au fost surprinși de mine, cu ajutorul părinților de primirea unei cărți cu 
autograful autorului. Au avut la dispoziție o săptămână pentru a citi cartea, iar la data stabilită a avut 
loc întâlnirea virtuală. 

Cu surprindere și bucurie am primit în casele noastre atât autoarea cărții, cât și  redactorul dar 
și un reprezentant al tipografie. Astfel elevii au aflat ,,povestea” cărții pe care au citit-o, dar și drumul 
acesteia până  la cititori. 

Apoi, mai întâi timizi, apoi cu îndrăzneală i-au pus autoarei tot felul de întrebări legate de felul  
cum  a scris cartea, ce a inspirat-o, cum a găsit numele personajelor. După ce  le-a răspuns la întrebări, 
autoarea i-a provocat să găsescă ,,ingrediente magice” pentru o povestire. Elevii au venit cu tot felul 
de idei: ,, casă părăsită”, ,,furtună”, ,,fantomă”, etc. 

Autoarea i-a îndemnat pe copii să folosească aceste ,,ingrediente” și să creeze propriile povești. 
Întâlnirea s-a încheiat cu promisiunea de a aduna poveștile copiilor si a le trimite autoarei. 

Copiii  au apreciat activitatea și au fost încântați că au cunoscut un autor de carte. Au 
conștientizat și faptul că și ei pot realiza povestiri cu puțină imaginație. 

Pentru mine, ca învățător a fost o activitate pe deplin reusită.  

Activitatea  a reușit să ne aducă bucuria lecturii și o întâlnire deosebită desfășurată chiar în 
mediul virtual.  

 



 
Tradițiile românești în clasa virtuală și față în față 

 
 

Anton Ana, profesor pentru învățământ primar 
Liceul „Carol I”, orașul Plopeni, județul Prahova 

 
 
Tranziția recentă a multor domenii spre mediul online a determinat cadrele didactice  să se 

adapteze noilor cerințe pentru a continua să satisfacă nevoile elevilor. Predarea online a presupus 
adaptarea modului de predare și de interacțiune cu elevii la noile cerințe. 

Pentru a capta și menține atenția generației „digitalilor nativi”, am utilizat resursele și 
instrumentele online, atât la cursurile online, cât și la cele fizice. De asemenea, am încercat să aduc 
zâmbete pe fețele copiilor prin păstrarea tradițiilor și obiceiurilor românești, chiar și perioada de 
pandemie. 

Astfel, pentru a nu distruge spiritul Crăciunului, am realizat o serbare on-line, prin 
videoconferință, în cadrul căreia copiii au cântat și-au recitat. Spectatorii au fost, de data aceasta, 
participanții de pe MEET și membrii familiei.  

Pentru atribuirea momentelor din program, am folosit „Roata provocărilor”, creată cu aplicația 
wordwall.net, distribuind aleator poeziile și cântecelele pe care le-au prezentat. Repetițiile le-am făcut 
după orele în on-line, pe platformă, încurajând elevii să partajeze programul realizat și să deschidă 
link-urile aferente, fiind „mici regizori”. 

La gura sobei, într-un mediu familial, părinții au savurat, alături de copii, Magia Crăciunului, 
iar colindele au invadat casele tuturor.  

 

  
 
Moș Crăciun nu ne-a uitat, prin oraș a cutreierat și cadouri, la ușa caselor, ne-a lăsat. 
Interacțiunea umană rămâne o componentă indispensabilă, chiar dacă fiecare instrument oferă 

o varietate de opțiuni care pot fi folosite în diferite scopuri. 
După sărbătorirea Crăciunului în on-line, sărbătoarea Paștelui ne-a bucurat cu reîntâlnirea față 

în față. Felicitări virtuale am creat și pe classroom le-am postat. Ouă roșii am vopsit, cu colegii le-am 
ciocnit și-am cântat cu veselie într-o mare armonie.  

 

  
 



Atunci când vrei s-aduci bucurie celor mici, de lângă tine, că învățăm fizic sau on-line, trebuie 
să faci totul cu drag.  

 
 
Tradițiile de le păstrăm, 
De pandemie, noi scăpăm. 
On-line sau fizic ne distrăm! 
 

  



 
Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 
 

Înv. ANTON LAKATOS 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCIAN BLAGA„ 

Oraş Jibou, judeţul Sălaj 
 
 

Cursurile desfăşurate în mediul online sunt o provocare atât pentru elevi cât şi pentru cadrele 
didactice. Această provocare a fost privită cu multe suspiciuni, cu multă teamă, dar şi cu marea dorinţă 
de a depăşi acest moment de cumpănă.  

 
Învăţământul a trecut în mediul online, un mediu necunoscut de majoritatea cadrelor didactice, 

un mediu care ne-a cam dat bătaie de cap, dar  am reuşit, împreună cu elevii noştri, să facem faţă cu 
brio acestei provocări. Aşa că ne-am apucat de învăţat! 

Susţin cu tărie că învăţământul tradiţional este şi va fi ca un pilon de susţinere pentru  activităţile 
pe care le desfăşurăm în mediul online.  

Mediul online oferă multe beneficii, atât elevilor cât şi cadrelor didactice: posibilitatea de a 
lucra de la distanţă, multe platforme digitale care facilitează învăţarea online, permit elevilor şi 
profesorilor să salveze informaţia cu uşurinţă şi să o poată accesa ori de câte ori este nevoie.  

Acest tip de organizare automată permite profesorului să-și concentreze timpul asupra 
aspectelor muncii care necesită mai multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu 
elevii. Unele platforme ajută chiar la notarea activității elevului - acesta este un beneficiu evident și 
extrem de eficient, deoarece mulți profesori consideră că petrec o cantitate mare de timp pentru a da 
note, ceea ce îi poate lăsa să se simtă epuizați după o zi de lecții. 

Cel mai mare beneficiu pentru predarea online este că profesorii joacă în continuare cel mai 
important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se 
pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și 
pentru cursant. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în mediul online în această perioadă, iar 
acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă  
şi benefică.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii.  

În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 
Dacă dorim să-l ajuțăm pe copilul să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, 
dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online, grădini botanice sau grădini zoologice, care sunt o atracţie pentru elevi, stârnindu-le interesul 
şi implicarea în activităţile educative. 

Una dintre activităţile realizate la clasă a fost: CUM NE DEBARASĂM RESPONSABIL DE 
MĂŞTILE FOLOSITE?, CUM SĂ NU ARUNCĂM MĂSTILE FOLOSITE!!, activitate 
realizată în mediul online cu sprijinul UNICEF - „Cea mai mare lecție din lume” („World Largest 
Lesson”), cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului pe 20 noiembrie, dată 
care marchează adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului. A fost o activitate reuşită în 
care elevii s-au implicat, oferind informaţii şi soluţii pentru a avea un mediu curat, pentru a fi mai 
responsabili şi mai receptivi la ceea ce se întâmlă în jurul lor.  



 
 



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                     
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

Profesor ANTON VALENTINA                                                                                                       
ȘCOALA PROFESIONALĂ „EMIL DRĂGAN”, GRĂDIȘTEA 

 

“Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor.”                               
Alexander Sutherland 

 
„Luată, ca de obicei, prin surprindere”, de situația epidemiologică cu care se confruntă deja de 

un an, societatea românească a trebuit să se adapteze pe parcurs tuturor schimbărilor impuse de 
izbucnirea pandemiei generate de virusul SARS-COV-2. Dincolo de criza economică și cea sanitară, 
învățământul românesc trage semnale serioase de alarmă în ceea ce privește desfășurarea activităților 
ce au ca scop formarea următoarelor generații, întrucât și aici există numeroase lacune, întregul sistem 
fiind supus unei permanente adaptări din mers, pentru toate categoriile ce participă la desfășurarea 
actului didactic - profesori, elevi, părinți, comunități locale etc. 

În acest sens, este necesară îndreptarea atenției către un anumit tip de activități care fie au fost 
excluse din demersul școlar, fie au suferit diferite adaptări, din cauza situației epidemiologice la nivel 
de localiăți: ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE. Conform ideilor regăsite în cartea "Activități 
extrașcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de competențe cheie la copii și tineri.", activitățile 
extrașcolare vizează desfășurarea unor activități complementare orelor clasice de predare-învățare, 
ele putând fi: excursii, vizite la muzee sau alte instituții publice, cinematografe, teatre sau alte școli. 
De asemenea, acestea se pot desfășura și sub forma unor activități artistice, hobby, activități legate 
de un ziar/ post de radio, cluburi sportive, protecția mediului etc. (pag. 10). Dat fiind contextul 
educațional actual, cadrele didactice trebuie să identifice un set de activități ce implică distanțare 
socială, reguli stricte de igienă sau poate chiar desfășurare în mediul online, întrucât, din punctul meu 
de vedere, implicarea elevilor în activități extrașcolare este primordială în aceste momente marcate 
de incertitudine și imprevizibilitate, stres și distanțare socială și mai ales emoțională.  

În desfășurarea activităților extrașcolare, trebuie să avem în vedere un set de activități sau 
aplicații online care să le stârnească interesul și curiozitatea, precum și plăcerea de a se implica și de 
a fi în comuniune cu colegii/ profesorii, deoarece acestea „sunt o modalitate prin care elevilor li se 
pot dezvolta anumite abilități, unele competențe, într-un mod mai puțin rigid, prin folosirea unor 
strategii moderne, a unor abordări pozitive care le stârnesc creativitatea și interesul pentru un anumit 
domeniu. Ele contribuie din plin la dezvoltarea socială și la cea personală a elevului.” (Mureșan Ioana, 
Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte - toate ciclurile (P7), suport de curs, pag. 3).  

În această perioadă, o serie de muzee naționale, dar mai ales internaționale, și-au deschis virtual 
porțile, pentru a le oferi vizitatorilor ocazia de a admira unele dintre cele mai cunoscute, enigmatice 
și apreciate opere de artă; dintre acestea, amintim Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg  
(https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/), 
Muzeul Luvru, Paris (https://www.louvre.fr/en/online-tours), Rijksmuseum, Amsterdam 
(https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.88
5283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=291.1699875145569&sv_p=-
5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1.0000000000000002), și 
multe altele. Acest tip de activități cultural-artistice - realizarea unei comparații între diferite lucrări, 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/
https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=291.1699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=291.1699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=291.1699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1.0000000000000002


jocuri de rol - licitație virtuală, importanța operelor de artă în definirea identității culturale, 
reproducerea unor tablouri cunoscute, într-o viziune proprie, duc la dezvoltarea abilității de a percepe 
vizual spațiul înconjurător, dezvoltarea aptitudinilor motivaţionale, ale creativităţii, ale simțului 
estetic, precum și a vocabularului, a relațiilor interpersonale.  

De asemenea, un alt tip de activități extrașcolare vizează dezvoltarea laturii lingvistice a 
elevilor, existând o serie de aplicații interactive, materiale video pe youtube sau chiar posibilitatea de 
a comunica cu persoane din diferite țări, vorbitori nativi, pentru o bună fundamentare a cunoștințelor 
(https://www.letterstostrangers.org/).  

Latura științifică poate fi susținută prin intermediul unor activități ce vizează dezvoltarea 
armonioasă a corpului, printr-un stil de viață sănătos, copiii fiind încurajați să fie atenți la alimentele 
pe care le consumă în mod regulat. Un tip de activitate presupune realizarea unui program alimentar 
zilnic, precum și a unui program sportiv, iar elevii să fie încurajați să țină un jurnal în care să noteze 
schimbările pe care le remarcă în urma modificărilor realizate în stilul de viață. O altă arie de activități 
presupune realizarea unor machete - ale satului/ orașului/ a casei - folosind informații geografice sau 
tehnice. La final, poate fi realizat un colaj ce surprinde fiecare etapă de construcție, ce va fi prezentat 
colegilor și profesorului prin intermediul unei aplicații - google meets/ zoom etc. Pentru stimularea 
interesului pentru domeniul chimiei sau al fizicii, elevii pot fi încurajați să realizeze diferite 
experimente, prezentate pe youtube.  
(https://www.youtube.com/results?search_query=funny+experiments+to+do+at+home).  

Având în vedere posibilitățile infinite pe care ni le oferă internetul în momentul alegerii 
activităților corespunzătoare, trebuie să avem în vedere, în primul rând, nevoile elevilor, precum și 
gradul de compatibilitate al activităților propuse, cu aceștia. În acest sens, putem vorbi despre cea mai 
importantă problemă cu care se confruntă mulți elevi în școala online - lipsa dispozitivelor/ 
internetului, ceea ce îi împiedică să participe la actul didactic.  

Concluzionând, consider că în contextul actual, activitățile extrașcolare virtuale reprezintă cea 
mai rapidă și eficientă metodă de însușire a unor infomații și deprinderi noi, ce trebuie să se realizeze 
într-un cadru informal, în care elevul să fie lipsit de inhibiții, într-un mod cât mai interesant și 
interactiv, iar mijloacele moderne oferă această oportunitate, făcând din procesul instructiv-educativ 
o plăcere. 
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 
 

Prof. Anuța Mirela 
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, județul Constanța 

 
 
Pandemia declanșată în primăvara anului 2020 are și în acest moment efecte asupra tuturor 

domeniilor de activitate și implicit și asupra sistemului de învățământ. Într-un timp relativ scurt, toți 
factorii implicați în procesul educațional (cadre didactice, elevi, părinți) au fost nevoiți să găsească 
soluții pentru continuarea procesului instructiv-educativ. Cuvântul de ordine a devenit învățământul 
online, puțin cunoscut în momentul respectiv. 

După un an de activitate online, specialiștii alături de cei care au derulat și au participat la 
activitățile școlare și extrașcolare din învățământul online, au identificat o serie de avantaje și 
dezavantaje ale acestuia.  

Între avantajele evidențiate se numără: copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă 
programe utile, activitatea desfășurată este interactivă; se pune mai mult accent pe partea practică și 
mai puțin pe teorie; folosirea unor resurse adecvate, simplifică procesul instructiv-educativ, unele 
programe permițând și o evaluare rapidă; copiii sunt mai odihniți și pot avea acces la resursele 
educative după un program mai flexibil; de asemenea, părinții pot supraveghea întregul program de 
activitate al copiilor, cunoscând mai repede și mai bine situația acestora.  

Dintre dezavantajele sistemului de învățământ online se remarcă: lipsa accesului la tehnologie 
pentru unii elevi ridică cele mai mari probleme; lipsa concentrării la lecțiile online, în cadrul acestora 
elevii fiind solicitați să studieze și să descopere singuri o serie de fenomene și procese; ridicarea unor 
semne de întrebare în ceea ce privește o testare eficientă și o notare adecvată – acasă elevii având 
acces la toate resursele online și offline; copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială 
punându-și amprenta pe relațiile sociale și aptitudinile de socializare ale acestora. 

În ceea ce privește activitățile extrașcolare, în cadrul învățământului online acestea s-au 
desfășurat în majoritate sub forma unor concursuri de fotografie, desene sau materiale video. Un astfel 
de exemplu este și activitatea derulată sub titlul „Suntem patrioți și în timp de pandemie. La mulți 
ani, ROMÂNIA!”, dedicată Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2020. La această activitate au 
participat elevii claselor a V-a A, a VI-a A și a X-a B, coordonați de profesorii diriginți. Între 
obiectivele educaționale ale activității s-au numărat: cultivarea sentimentului patriotic față de istoria 
națională și încurajarea manifestărilor patriotice prin fotografie. Elevii au dat dovadă de imaginație 
și creativitate prin modalitățile folosite pentru manifestarea patriotismului. Toate materialele trimise 
au fost prezentate la nivelul unității de învățământ printr-un material video postat pe site-ul liceului. 
Numărul mare de vizualizării a demonstrat succesul acestei activități extrașcolare. 
 



   
 

 

 

 



 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. pentru înv. primar Aparaschivei Mihaela                                                          
Liceul Tehnologic”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț 

 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. Un aspect pozitiv al activităților extrașcolare este faptul că îl fac pe individ 
mai responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extrașcolare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și 
facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. Educația prin activitățile extracurriculare urmarește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începand de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură. 

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 
cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi    

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Dezvoltarea 
tehnologiei informației și a comunicațiilor din ultimii ani a condus la necesitatea unei platforme 
educaționale care să acopere o paletă mai largă de activități educaționale, atât școlare cât și 
extrașcolare. Deși există foarte multe site-uri dedicate activităților școlare, nu există încă o platformă 
complexă, care să aibă conținutul organizat pe activități școlare, pe activități extrașcolare, cu secțiuni 
dedicate elevilor, dar și profesorilor.  

Cele mai multe activități extracurriculare au fost intrerupte în primăvara anului 2020. Unele 
scoli nu au început încă noul an școlar fizic, iar cele care au inceput fizic sunt expuse riscului de a se 
închide din nou pe baza situatiei comunitare privind pandemia. Cu toate acestea, activitățile 
extracurriculare rămân importante atât pentru sănătatea mentală și emoțională și pentru CV. Ce 
activitati extracurriculare sunt disponibile pe timpul pandemiei? Răspunsul – activități 
extracurriculare in mediul online. Și care sunt beneficiile continuării activităților extracurriculare 
online în timpul acestei pandemii? Copilului dumneavoastră ii va crește optimismul, reziliența și 
sănătatea mintală pozitivă pentru a-l ajuta să treacă peste aceste restricții si schimbări care au avut loc 
din cauza pandemiei. 



Pandemia se va încheia în cele din urmă, iar viața va reveni la normal. Ceea ce alegem să facem 
în timpul acestei pandemii va avea efecte personale mai lungi decât COVID-19 în sine. Este foarte 
important ca in aceasta perioada copiii sa fie îndrumați spre a alege o cale pozitivă de creștere 
personală prin activități extracurriculare online. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului 
pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul 
ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive 
la orice vârstă. Ele stârnesc interes,  produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 
necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin 
acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru 
viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea personală a copiilor 

 

Prof. Apătean Adrian                                                                                                            
Lic. Teoretic A. M. Guttenbrunn, Arad 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare pot părea o risipă de timp, însă e de fapt timp investit în învățare. 
Învățare a ceva nou, practic. Ele vin în completarea școlii și îi ajută pe copii în dezvoltarea lor 
personală. Dezvoltă relațiile sociale și ajută la sănătate – o oră de sport îți dă energie pentru câteva 
ore bune și ajută la un somn mai odihnitor, orice activitate în care sunt implicați mai mulți copii îi 
ajută în a socializa și a-și face prieteni. Ajută la creșterea stimei de sine, a motivației, la gestionarea 
timpului, astfel că devin mai organizați. Dezvoltă abilități noi pe care de multe ori reușesc să le 
integreze și în activitățile școlare. Creează relații pe termen lung și câteodată prietenii pe viață. Învață 
cum să devină lideri și acest lucru îi poate ajuta mai târziu în școală, în viață, la locul de muncă. Se 
reduc comportamentele egoiste și învață să lucreze în echipă, să împartă, să accepte atât laude, cât și 
critici. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și a inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Nicola I. consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate 
de norme disciplinare.” 

Având în vedere situația impusă de pandemie și limitarea accesului la diferite activități din 
ultima perioadă, copiii au fost cei mai afectați. Lipsa interacționării fizice cu alți colegi sau prieteni, 
imposibilitatea de a participa la diferite cursuri si activități sportive sau artistice, și-au lăsat amprenta 
în procesul lor de dezvoltare. Am încercat să suplinesc acest minus prin activități sportive desfășurate 



online, în afara programului de școală. Copiii stiu cât este de important sportul pentru sănătate , dar 
și pentru a avea o viață organizată. Pe lângă exercițiile de încălzire, am desfășurat diverse jocuri de 
mișcare, în timpul cărora ei au interacționat, chiar dacă nu s-au putut atinge. Au comunicat, au facut 
muncă în echipă, deoarece ne-am antrenat  prin dans pe melodii alese de ei, am creat coregrafii 
comune, am realizat colaje si le-am supus votului. Au fost motivați, au ales împreună, au jurizat 
și…cel mai important s-au bucurat! 
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CĂRȚILE, PRIETENII DIN PANDEMIE 

 

Prof. Apătean Ioana                                                                                                          
Școala Gimn. Aron Cotruș, Arad 

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite compețențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a., ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  a lega prietenii sau de 
a-și învinge timiditatea. 

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, buni sportivi și nu numai. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

În lucrarea intitulată “Descoperirea copilului” , Maria Montessori făcea următoarea afirmație: 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

Pentru mine și pentru elevii mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și 
niciodată nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea 
an fără proiecte ce presupun parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu colegii din județ, țară sau 
chiar din țările europene partenere și tot ce ne dorim în momentul de față este să revenim cât mai 
repede la acea normalitate, care înainte de pandemie devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată 
cât de mult o să ne lipsească. 

Pentru a-i ajuta pe copii în această perioadă, în care mulți dintre ei s-au simțit singuri sau pur și 
simplu să le dau o ocupație plăcută și de mare folos, am realizat activități de lectură online, am 
povestit ce am citit, am redat prin desene scenele preferate și am împărtășit impresii. Am încercat să-
i împrietenesc cu cărțile, să învețe să le cunoasca valoarea și importanța, atât acum, în perioada in 
care am fost izolați de societate, dar mai cu seamă pentru viitor. Pentru că mulți dintre ei nu aveau 
cărți de povești, am stabilit impreună cu părinții lor ca fiecare să cumpere câte o carte potrivită pentru 



specificul de varstă si interes al copiilor, pe care mai apoi le-am rotit între noi sub forma unui joc, pe 
care l-am intitulat Comoara piraților. Am ales acest nume, inspirată fiind  de cuvintele lui  Walt 
Disney , care afirma că: ” În cărți există mai multe comori decât în toate cuferele piraților de pe Insula 
Comorii. “Cum stiam deja că am de-a face cu niște aventurieri, i-am invitat alaturi de mine într-o 
călătorie …spre marea învățare! Am reușit treptat să pătrundem în locuri neștiute de ei, am cunoscut 
diferite personaje interesante, am învățat cum să facem față unor situații neprevăzute luând exemplu 
de la eroii noștri și ne-am amuzat pe seama unor situații inedite. Ideea e că s-au bucurat de experientă, 
au stat mult mai puțin în fața ecranelor, rupți de realitate, adoră lectura, jocul nostru încă se derulează 
cu proiecte de weekend, iar poveștile prind viață! 
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Activitățile extrașcolare în predarea limbii engleze 

 

Prof. Apostol Elena Mădălina                                                                                            
Liceul Teoretic “Carmen Sylva”, Eforie Sud 

 

Activitățile extracurriculare sunt de obicei definite ca activități ale cursanților care se încadrează 
în afara curriculum normal al instituției de învățământ, acestea completează cursul regulat al clasei și 
uneori sunt organizate sau desfășurate cu participarea mai multor instructori. În domeniul educației, 
există un acord general cu privire la programele pentru elevi deoarece încurajează activitățile 
extracurriculare și îi ajută să dezvolte abilități importante, cum ar fi leadership, socializare, formarea 
personalității, etc. Deși termenul „activități extracurriculare” a apărut abia la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, diferite tipuri de activități extrașcolare au fost utilizate incă din antichitate. Dezbateri, piese 
de teatru sau concursuri au fost organizate în vechime în Atena și Sparta pentru a veni în sprijinul 
educației. 

Mai târziu în secolul al XX-lea, o mulțime de cercetători s-au concentrat asupra activităților 
extracurriculare si impactul pe care acestea îl au asupra performanței elevilor la  clasă cât și 
dezvoltarea altor abilități importante pentru viața de zi cu zi. În calitate de profesori, există câteva 
modalități prin care ne putem încuraja elevii să participle la activități extracurriculare, activități care 
au foarte putin de-a face cu sala de clasă. 

Vizionare de film 

Încurajați-vă elevii să vizioneze filme în limba engleză. Dacă vă aflați într-un mediu vorbitor 
de limbă engleză, organizați ieșiri la cinematograf. Dacă vă aflați într-o țară străină, discutați cu elevii 
cum pot viziona DVD-urile preferate cu subtitrări pentru a-și spori expunerea la engleza naturală 
vorbită. 

Clubul de lectură 

Începeți un club de carte informal cu elevii dvs. În fiecare săptămână (sau la doua săptămâni 
sau la o lună) stability un interval de timp in care elevii  vorbesc despre cartea  pe care o citesc in 
limba engleză și dacă ar recomanda aceasta carte si colegilor de clasă. 

Intalnirea nationalitatilor 

Predarea într-un mediu multicultural permite multe oportunități de a împărtăși informații despre 
cultură și naționalitate. Realizați un calendar de întâlniri la cină în care elevii gătesc mâncare 
tradițională sau populară din țara lor pentru câțiva dintre colegii lor de clasă. 

Stirile zilnice 

Incorporează un buletin de știri zilnic în lecțiile tale în care elevii se pot actualiza reciproc cu 
privire la evenimentele curente. Dacă acesta este un eveniment sporadic, neplanificat, din când în 
când, acesta ar trebui să îi încurajeze pe elevii tăi să citească știrile pentru a putea prezenta dacă vor 
fi invitați. 

Există multe moduri în care elevii noștri pot interacționa cu limba engleză chiar și atunci când 
nu sunt în clasă. Uneori, elevii noștri au nevoie doar de puțină inspirație pentru modul în care pot 
încorpora engleza în viața lor de zi cu zi. Introduceți aceste idei și, pe lângă stimularea interesului 
pentru utilizarea autentică a limbii engleze, vor crește expunerea lor la limbă. 

Scopurile activităților extracurriculare în clasa de limbă englezăsunt: 



1. Aprofundarea și consolidarea cunoștințelor și abilităților obținute la ora de limbă străină; 

2. Lărgirea viziunii elevilor asupra lumii; 

3. Creșterea motivației elevilor de a studia limbi străine; 

4. Dezvoltarea personalităților elevilor, inclusiv a sferei lor sociale, emoționale și intelectuale. 
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CONCURSURILE ȘCOLARE - ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
DESFĂȘURATE ÎN MEDIUL ONLINE 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET”,                                                 

OLTENIȚA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare 
concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de film sau spectacole imprimă copilului un 
anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. Cea mai mare 
contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.Copiii au nevoie de acţiuni care să le 
lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se 
emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 
Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează 
pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie 
la sedimentarea colectivului.  

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-
şi cunoască elevii,să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic 
obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, 
având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. Concursurile 
şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă. 
Concursuri care solicită elevii să aplice cunoștințe pot oferi cea mai bună sursă de 
motivaţie, determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală. 
Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate 
într-o manieră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se 
integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum şi ocazia de a asimila mult mai 
uşor cunoştinţele. 

În pandemie, concursurile școlare s-au mutat în mediul online. Abordarea a fost aceeași, numai 
că, rezultatele obținute au putut fi descoperite imediat, lucru foarte apreciat de elevi. Diplomele erau 
generate automat, deci recompensele au fost oferite punctual.  Elevii au avut astfel ocazia să își testeze 
cunoștințele chiar daca nu se aflau la școală, iar concursuri pe care în mod obișnuit le susțineau în 
clasă, și-au modificat ușor structura si au venit în întâmpinarea școlarilor cu subiecte atractive și pe 
placul acestora.  

Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. 



 Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunostinţe.   

Activităţile extracurriculare de tipul concursurilor școlare sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi de cadrele didactice în măsura în care valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor  în 
optimizarea procesului de învăţământ, au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată.  

 

  



 
PROIECT EDUCAȚIONAL 

”PROFESII ȘI MESERII ÎNVĂȚATE DE COPII” 
 
 

ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 12, IAȘI 

 
 
PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: 12-16.04.2021 
COORDONATORI: educatorii grupei mijlocii ”Piticii”. 
SCOP: realizarea unui climat de cooperare grădiniță-familie prin desfășurarea unor activități 

școlare și extrașcolare. Consolidarea unei atitudini pozitive, a unui comportament dezirabil și 
îndreptarea comportamentelor nedorite.  

OBIECTIVE: 
 Deprinderea unor comportamente pozitive;  
 Însușirea și utilizarea termenilor profesie  și meserie ;  
 Cunoașterea elemetelor  componente ale unei profesii/  meserii  (costum și 

obiecte/ unelte necesare practicării acesteia);  
 Implicarea părinților în actul educațional;  
 Stimularea participării la activități  extrașcolare.  

GRUPUL ȚINTĂ: preșcolari din grupa mijlocie ”Piticii” și părinții acestora. 
RESURSE MATERIALE: laptop/ tabletă/ telefon, internet, coli albe de hârtie, lipici, creioane 

colorate, carioci, acuarele, aparat foto, etc. 
ACTIVITĂȚI (denumire, data, loc de desfășurare, responsabili): 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate Data  Loc de 
desfășurare 

Responsabili  

1.  ”La început de drum” 
Proiectul este prezentat părinților prin intermediul 
unui webinar inițiat de educatorii grupei. 

12.04.2021 Online Educatorii 
grupei 
mijlocii 
”Piticii” 

 
Părinții 
copiilor 

2. ”Să învățăm despre profesii/ meserii” 
Educatorii și preșcolarii urmăresc un scurt video în 
care sunt prezentate diferite profesii și meserii.  
https://www.youtube.com/watch?v=VL5yZcg-whQ  
Copiii, îndrumați de educatori, amintesc profesiile și 
meseriile prezentate în filmuleț. Pe rând, preșcolarii 
fac aprecieri asupra unei profesii/ meserii care le-a 
atras atenția (denumirea profesiei/ meseriei, 
prezentarea eventualului costum și a obiectelor/ 
uneltelor necesare practicării acesteia). 

13.04.2021 Sala de grupă 

3. ”Sunt ... și am nevoie de ...” 
Preșcolarii participă lajocul ”Sunt ... și am nevoie de 
...” în cadrul căruia trebuie să completeze fraza cu 
termeni specifici unei profesii/ meserii preferate de ei 
(exemplu: Sunt medic și am nevoie de stetoscop, 
seringă, halat, etc. sau Sunt bucătar și am nevoie de 
șorț, tigaie, polonic, etc.). 

14.04.2021 Sala de grupă 

4. ”Când voi fi mare vreau să fiu ... ” 
Copiii numesc o meserie/ profesie pe care o îndrăgesc 
și pe care își doresc să o urmeze, apoi redau prin 
desen meseria/ profesia respectivă. Desenele primesc 

15.04.2021 Sala de grupă 

https://www.youtube.com/watch?v=VL5yZcg-whQ


aprecieri din partea educatorilor și sunt expuse în sala 
de grupă. 

5. ”La final ... concluziile” 
Educatorii prezintă părinților rezultatele proiectului 
desfășurat pe parcursul unei săptămâni. De asemenea, 
pe pagina de facebook a grupei și pe site-ul grădiniței 
sunt distribuite fotografii realizate în timpul 
activităților desfășurate și link-urile folosite. 

16.04.2021 Online  

 
REZULTATE AȘTEPTATE: implicarea copiilor și a părinților în activitățile propuse;  
MEDIATIZARE ȘI EVALUARE: popularizarea proiectului pe pagina de Facebook a grupei 

și pe site-ul grădiniței. 
  



 
PROGRAM PENTRU STIMULAREA PARTICIPĂRII 

LA ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 
 
 

Prof. Archiudean Simona Viorica,                                                                                     
CSEI Nr. 1 Bistrița 

 
 
,,Dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei pentru a fi 

schimbarea pe care ne-o dorim în lume” (Mahatma Ghandi) 
 
Pornind de la această idée ne dăm seama că în condiții de pandemie este mult mai greu de 

derulat programe de voluntariat decât în mod tradițional dar, nu imposibil. 
 
I. ARGUMENT 
Dacă eşti copil e plăcut să faci lucruri bune împreună cu părinţii, cu prietenii. Părinții pot fi un 

bun exemplu pentru copiii lor. Chiar dacă activitățile școlare se desfășoară online copiii pot desfășura 
activități de voluntariat împreună cu părinții în comunitatea din care fac parte, cu respectarea regulior 
sanitare impuse de autorități. În numeroase localități sunt seniori singuri care au nevoie să fie ajutați 
la unele munci în aer liber sau pentru aprovizionare, sunt deșeuri pe malurile râurilor etc. 

De ce să fii voluntar 
- pentru a te distra 
- pentru a dobândi experienţă pentru o slujbă 
- pentru a nu pierde vremea 
- pentru a cunoaşte oameni noi 
- pentru a fi împreună cu prietenii 
- pentru a te simţi util 
- pentru a-i ajuta pe ceilalţi 
- pentru a realiza ceva 
- pentru a-ţi asuma responsabilităţi 
- pentru a petrece timpul cu familia ta făcând ceva  util 
- pentru a înţelege problemele comunităţii 

www.voluntariat.ro 
Există părinţi care discută regulat cu copiii, le citesc poveşti, copiii au un vocabular dezvoltat, 

scoruri înalte la testele de inteligenţă şi note mari la şcoală. Există părinţi care explică de ce cer 
copiilor să îi asculte şi au copii respectuoşi.  

(Părinţii influenţează dezvoltarea copilor lor, Jerome Kagan,Universitatea Harvard, 
Atkinson&Hilgard, p.145) 

În perioada pubertăţii copii au o nevoie crescută  de independenţă, este o perioadă de labilitate 
emoţională, acordă importanţă crescândă prietenilor şi redusă părinţilor, caută noi modele, testează 
regulile şi limitele. 

Cunoscând aceste aspecte considerăm utilă implicarea adolescenţilor în programe de 
voluntariat şi susţinerea  de către familie a implicării   în astfel de activităţi. 

II. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 
Grup ţintă - beneficiarii direcţi şi indirecţi ai programului 
Beneficiari direcţi - persoanele cărora se adresează programul în mod direct, părinţii elevilor 

aflaţi în perioada pubertăţii  
Beneficiari indirecţi - persoanele cu care beneficiarii direcţi intră în contact, elevii puberi, alţi 

membrii ai fmiliei, alte familii, prieteni, etc. 

http://www.voluntariat.ro/


Atitudinile sunt evaluări globale şi relative, de durată ce fac referire la un obiect, individ, grup 
social, situaţie. Atitudinile sunt o combinaţie de influenţe cognitive, comportamentale şi afective 
având un puternic caracter polarizant (evaluări de tipul favorabil-nefavorabil), fiind integrate în 
sistemul de valori al individului, influenţează semnificativ gândirea socială, sunt încărcate afectiv, 
rezistente la schimbare şi cu un grad mare de generalitate. Se formează prin învăţare socială, învăţare 
cognitiv – complexă, simpla expunere la stimuli, comparare socială. 

Atitudinile sociale – orientări primare care constituie o raportare selectivă faţă de obiectele 
lumii sociale şi care determină un model de comportament propriu.  

Schimbarea atitudinii depinde de mai mulţi factori: 
Sursa comunicării – Psihologul şcolar 
Tipul comunicării – Directă 
Pubicul ţintă – Părinţi între 30 şi 55 ani 
Contextul comunicării – Diversificarea experienţelor copiilor 
Sursa: credibilă, poziţie supraordonată simbolic pe scara socială 
Credibilitatea – internalizarea 
Atractivitatea – identificarea (Persoane în situaţii relativ similare) 
Puterea -  complezenţa 
Persuasiune – proces complex, continuu şi interactiv, între un emiţător care încearcă să îl 

influenţeze pe un receptor (persuadat) să adopte o modificare de atitudine sau de comportament. Este 
un proces reciproc audienţa nefiind pasivă. 

Rezistenţă la persuasiune – subiectul are o autonomie ce poate fi consolidată prin însuşirea 
unor strategii de rezistenţă cum ar fi avertizarea, inocularea şi imunizarea. 

Disonanţa cognitivă – dezacord între atitudine şi realitate 
Discernământ social – capacitatea de a evalua în mod critic contextul 
Valori sociale - principii generale şi abstracte, standarde de selecţie şi evaluare a 

comportamentului persoanelor şi evenimentelor, unele se pot schimba o dată cu evoluţia societăţii. 
Strategii de lucru – metode şi proceedee utilizate pentru atingerea obiectivelor 
Întrebări de lucru: 
- Care este grupul ţintă al programului? 
- Care este scopul programului? 
- Cum se va realiza intervenţia? 
- Care sunt rezultatele aşteptate? 
SCOP – Modificarea atitudinilor negative ale părinţilor faţă de programele de voluntariat 

adresate adolescenţilor 
OBIECTIVE 
La finalul acestui program beneficiarii direcţi vor putea: 
- să identifice particularităţile de dezvoltare ale puberilor 
- să denumească programele de voluntariat desfăşurate la nivelul şcolii 
- să dobândească atitudini pozitive faţă de programele de voluntariat 
- să precizeze beneficiile aduse de fiecare program pentru dezvoltarea adolescenţilor 
- să participe împreună cu copiii la activităţi de voluntariat 
- să aplice experienţa dobândită în contexte extraşcolare 
Programe de voluntariat:,,Locul deşeurilor nu e în casă” – colectare de deşeuri de 

echipamente electrice şi electrocasnice, Eart Hour – colectare de PET-uri, Campanii de împădurire, 
Campanie de colectare de deşeuri de hârtie 

GRUP ŢINTĂ 
- Beneficiari direcţi – 50 părinţi (30 – 55 ani) 
- Beneficiari indirecţi – copiii părinţilor înscrişi în program (clasele V-VIII), prieteni, părinţii 

altor copii, alte persoane cu care beneficiarii direcţi intră în contact 
PLANUL DE ACŢIUNE 
Pentru modul în care au fost gândite activităţile s-a ţinut cont de posibilitatea derulării 

activităților online, de particularităţile de vârstă ale grupului ţintă (cu precădere ale beneficiarilor 



direcţi), motivaţia pentru participare, interesele şi valorile lor. Totodată s-a ținut cont de specificul 
dezvoltării puberilor, motivaţia şi interesele pentru care aceşti copii doresc să se implice în programe 
de voluntariat. Planul de acţiuni face referire la acele programe de voluntariat în care pot fi implicaţi 
aceşti adolescenţi. Este vorba despre o serie de programe de colectare de deșeuri care se pot derula și 
în interiorul familiei. 

Acţiunile propuse urmăresc îmbunătăţirea relaţiei părinţilor cu copiii, modificarea atitudinilor 
negative faţă de programele de voluntariat adresate adolescenţilor, implicarea ambelor părţi (părinţi 
– copii) în activităţi de voluntariat. 

Activităţile vor fi susţinute de psihologul şcolii împreună cu diriginţii claselor implicate pe 
platform G Suite a școlii. La sfârşitul fiecărei întâlniri părinţii vor primi o sarcină de lucru pe care o 
vor realiza împreună cu copiii sau prin observarea comportamentului acestora. Evaluarea se va 
realiza pe baza produselor activităților realizate în comun, pe baza unor chestionare şi prin intermediul 
unui Focus – grup – online organizat după 3 luni de la încheierea programului. Acest mod de abordare 
permite evalurea atitudinilor părinţilor faţă de programele de voluntariat la începutul programului, pe 
parcursul programului şi după o perioadă de trei luni de la încheierea lui. Se poate verifica prin analiză 
calitativă dacă programul şi-a atins scopul. 

ACTIVITĂŢI 
A1. Întâlnire online cu psihologul şcolii şi diriginţii claselor implicate ,,Prezentarea 

caracteristicilor puberului” 
Discuție de grup – Ce dificultăţi întâmpinaţi cu copilul dumneavoastră? 
T1. Identificaţi pe parcursul săptămânii următoare 5 dorinţe ale copilului 
A2. Prezentarea programelor de voluntariat în care școala este implicată – Prezentare PPT cu 

programele de voluntariat ale școlii 
Discuţie de grup – Care dintre programele de voluntariat ale școlii le-ați putea derula în 

familie? Cum? 
T2. Realizați o activitate de colectare selectivă a deșeurilor în familie 
A3. Întâlnire online comună părinţi - copii – personal didactic:,,De ce să participăm la activităţi 

de voluntariat?” Prezentare de filmuleţe 
T3. Realizați împreună cu copilul un obiect pentru casă din materiale reciclabile 
A4. Beneficiile activităţilor de voluntariat  
Dezbatere -online – Păreri pro şi contra participării la activităţi de voluntariat, Chestionar 

online asupra beneficiilor activităților de voluntariat 
T4. Participaţi împreună cu copilul la activităţi de voluntariat! 
A5. Evaluare finală.(După 3 luni)  
Focus- grup  - Cum s-a îmbunătăţit relaţia cu copilul în urma participării la programe de 

voluntariat? 
 
 
 
Bibliografie: 
Gavreliuc, A. (2006). De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iaşi: Polirom 
Iluţ, P. (2004). Valori,atitudini şi comportamente sociale, Editura Polirom, Iaşi 
Băban Adriana, (2001). Consiliere educaţională. Editura Psinet, Cluj-Napoca 
Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (2002). Introducere în 

psihologie.Editura Tehnică, Bucuresti. 
Bakker, I., Janssen, H. (2001). Educaţi aşa!. Fundaţia Copiii Noştri, Bucureşti 
 

  



 
DE PAȘTE O ALTFEL DE ȘCOALĂ 

 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ARDELEAN  CRISTINA – DANIELA                    
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. G. DUCA” PETROȘANI 

 

 

“Copiii trebuie să fie educați, dar trebuie, totodată, să fie lăsați să se educe ei înșiși.” 

Abatele Dimnet 

 

Valul schimbărilor şi al noutăţilor care asaltează viaţa umanităţii şi a fiecărei colectivităţi umane 
a făcut necesară extinderea actului educativ și în afara școlii.  

Educaţia dată de şcoală nu mai este suficientă pentru întreaga viaţă a omului. În încercarea de 
a face faţă provocărilor lumii contemporane, una din direcţiile de restructurare a realităţii educaţionale 
este extinderea actului educativ la nivelul întregii vieţi a individului.  

Trăim într-o epocă în care resursele umane, inteligenţa, creativitatea, adaptabilitatea au trecut 
pe prim plan, devenind resursele cheie ale unei dezvoltări care integrează diferitele sale dimensiuni: 
pacea, economia, mediul înconjurător, justiţia socială şi democraţia.  

Pentru a face faţă provocărilor lumii contemporane, se impune asigurarea unui echilibru optim 
între dimensiunea informativă, adică cunoştinţele şi informaţiile transmise în cadrul procesului 
educaţional şi dimensiunea formativă, construcţia şi dezvoltarea unor atitudini, valori sau 
comportamente. Astfel, modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun 
îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extrașcolare, ale căror valenţe formative sunt de necontestat. 

Ideea activităților extrașcolare are menirea să ofere copilului alternative ale educației școlare, 
care necesită un efort intelectual predominant. Prin astfel de activități, copilul are posibilitatea să se 
miște, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să descopere, să experimenteze.  

Dacă aceste activități erau mai mult cercuri destinate diferitelor hobby-uri ce se desfășura în 
cadrul Școlii Altfel sau la Cluburile copiilor, anul acesta situația generată de pandemie a mutat în 
sânul familiei toate aceste acțiuni spre care copilul manifestă interes, pe care le face cu plăcere și în 
care se simte în largul său.  

 Astfel că, de Sărbătorile Pascale, i-am găsit alături de părinți frământând cozonaci și vopsind 
ouăle pentru coșulețul Iepurașului, personaj mult așteptat în această perioadă, mai ales de cei mici. 

La vârsta școlară, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea 
spontaneității și creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative.  

Am dedus acest lucru, din faptul că, fără să le cer în mod special, copiii mi-au transmis, mai 
mult ca oricând, anul acesta, pe whatsapp  poze,  filmulețe cu ceea ce au putut realiza alături de părinți 
cu ocazia Sărbătorilor Pascale.  

În felul acesta, a experimenta și a cunoaște liber le poate permite să simtă ceea ce este potrivit 
pentru ei. 

De aceea, şcoala, în parteneriat cu familia, trebuie să fie deschisă spre acest tip de activități care 
îmbracă cele mai variate forme și reprezintă o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, ce 



contribuie masiv la formarea şi consolidarea competenţelor sociale şi civice, dar şi a altor competenţe 
transversale necesare integrării cu succes a viitorilor absolvenţi în viaţa socială şi în carieră. 

 

Bibliografie: 

1. Baran-Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura 
Aramis, București; 

2. Cucoș, Constantin (2009), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 
didactice, Editura Polirom, Iași; 

3. Tudorica, R.  (2007), Managementul educației în context european,  Editura Meronia, 
București. 

 

  



 
ÎMPREUNĂ! Ghid săptămânal de activități educative                                              
pentru preșcolari și familia lor în perioada de izolare 

 
 

Profesor consilier Ardelean Otilia 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad, jud. Arad 

 
 
Argument: O mămică care participa la activități de consiliere individuală a solicitat sprijin 

emoțional pentru un program cu durata de o săptămână cu activități zilnice pe care să le poată realiza 
împreună cu cei doi copii preșcolari și tatăl în perioada de izolare. 

Scopul: Susținerea și încurajarea emoțională pentru preșcolari și familia lor prin activități 
educative, în perioada de izolare. 

Obiectivele vizate:  
•  dezvoltarea abilităților de relaționare între membrii familiei  
•  optimizarea comunicării  între membrii  familiei  
•  exersarea abilităților de gestionare a stresului  
•  stimularea utilizării  dezbaterii  constructive în luarea deciziilor  
Metode utilizate: exercițiul, conversația, jocul, analiza produselor activității, exemplificarea, 

explicarea, portofoliul 
Resurse necesare:  
•  umane: consilier,  părinți ;   
•  echipamente: PC, internet, imprimantă;  
•  materiale: fișe de lucru, cărți/reviste/broșuri coli  albe, colorate, foarfeci, 

lipici, jocuri, instrumente de scris,  ingrediente alimentare  
•  online: l inkul corespunzător activității   
 
https://padlet.com/ocardelean2018/33ua0z89ugyl  
 
 

 

https://padlet.com/ocardelean2018/33ua0z89ugyl


 
Feed-back activitate: realizarea portofoliului cu activitățile săptămânale  
Anexe: Fișe de lucru: Recenzia, Lebada magica, Exersam scrierea, Puișori 
            Portofoliul ,,Amintiri din carantină”  
Sursă webografică folosită: 
https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M consultat pe 1.04.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&fbclid=IwAR1USlB_ZZXUsfR6f8H7xs

QD99-fetl__pECFnBTESYHQGldrDbv4EWwe8g&app=desktop consultat pe 1.04.2020 
https://www.google.com/search?q=lebada+desen+de+colorat&rlz=1C1GCEA_enRO838RO8

38&sxsrf=ALeKk00eHnjm6ha0GRDrqEJ3lOExWoTZBg:1592480789230&tbm=isch&source=iu&
ictx=1&fir=2T7gM4k1AcOw-M%253A%252CKHds_mNvp9-BOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kQrMFD00sjanCIAMxPoLmT4fzUSsw&sa=X&ved=2ahUKEwjQrIOepYvqAhVtk4sKHQmLC1
AQ9QEwAHoECAkQFw&biw=1536&bih=674#imgrc=rWGbch2DM_AZYM consultat pe 
1.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=-sKmnLVUzmw 
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&source=univ&tbm=isch&

q=craft+lebada&sa=X&ved=2ahUKEwj9i5nD55XqAhUQtYsKHaJBBIYQ7Al6BAgHECE&biw=
1536&bih=722 consultat pe 1.04.2020 

https://www.google.com/search?q=jocuri&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYqb7I55XqAhXHi6Q
KHV7GAqYQ2-
cCegQIABAA&oq=jocuri&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAD
ICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDUM3gAVjh7AFgovUBaABwAHgAgAFbiAGMBJIB
ATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0NfwXpiBGMeXkgXejIuwCg&bih=
722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838 consultat pe 1.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_wTdSeGn3oE 
https://www.google.com/search?q=fise+de+lucru+cu+elemente+grafice&tbm=isch&ved=2ah

UKEwi-2PTs55XqAhUXrqQKHSN1BwUQ2-cCegQIABAA&oq=elemente-grafice-fise-de-
lucru&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAIEB5QqllYt2BgiXZoAHAAeACAAV6IAa8BkgEBM
pgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=HNjwXr7aL5fckgWj6p0o&bih=722&biw
=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&hl=ro consultat pe 2.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=PAvtCeWutmk consultat pe 2.04.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=ggNGu859VG0 consultat pe 2.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&fbclid=IwAR1USlB_ZZXUsfR6f8H7xsQD99-fetl__pECFnBTESYHQGldrDbv4EWwe8g&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&fbclid=IwAR1USlB_ZZXUsfR6f8H7xsQD99-fetl__pECFnBTESYHQGldrDbv4EWwe8g&app=desktop
https://www.google.com/search?q=lebada+desen+de+colorat&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&sxsrf=ALeKk00eHnjm6ha0GRDrqEJ3lOExWoTZBg:1592480789230&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2T7gM4k1AcOw-M%253A%252CKHds_mNvp9-BOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQrMFD00sjanCIAMxPoLmT4fzUSsw&sa=X&ved=2ahUKEwjQrIOepYvqAhVtk4sKHQmLC1AQ9QEwAHoECAkQFw&biw=1536&bih=674#imgrc=rWGbch2DM_AZYM
https://www.google.com/search?q=lebada+desen+de+colorat&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&sxsrf=ALeKk00eHnjm6ha0GRDrqEJ3lOExWoTZBg:1592480789230&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2T7gM4k1AcOw-M%253A%252CKHds_mNvp9-BOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQrMFD00sjanCIAMxPoLmT4fzUSsw&sa=X&ved=2ahUKEwjQrIOepYvqAhVtk4sKHQmLC1AQ9QEwAHoECAkQFw&biw=1536&bih=674#imgrc=rWGbch2DM_AZYM
https://www.google.com/search?q=lebada+desen+de+colorat&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&sxsrf=ALeKk00eHnjm6ha0GRDrqEJ3lOExWoTZBg:1592480789230&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2T7gM4k1AcOw-M%253A%252CKHds_mNvp9-BOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQrMFD00sjanCIAMxPoLmT4fzUSsw&sa=X&ved=2ahUKEwjQrIOepYvqAhVtk4sKHQmLC1AQ9QEwAHoECAkQFw&biw=1536&bih=674#imgrc=rWGbch2DM_AZYM
https://www.google.com/search?q=lebada+desen+de+colorat&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&sxsrf=ALeKk00eHnjm6ha0GRDrqEJ3lOExWoTZBg:1592480789230&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2T7gM4k1AcOw-M%253A%252CKHds_mNvp9-BOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQrMFD00sjanCIAMxPoLmT4fzUSsw&sa=X&ved=2ahUKEwjQrIOepYvqAhVtk4sKHQmLC1AQ9QEwAHoECAkQFw&biw=1536&bih=674#imgrc=rWGbch2DM_AZYM
https://www.google.com/search?q=lebada+desen+de+colorat&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&sxsrf=ALeKk00eHnjm6ha0GRDrqEJ3lOExWoTZBg:1592480789230&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2T7gM4k1AcOw-M%253A%252CKHds_mNvp9-BOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQrMFD00sjanCIAMxPoLmT4fzUSsw&sa=X&ved=2ahUKEwjQrIOepYvqAhVtk4sKHQmLC1AQ9QEwAHoECAkQFw&biw=1536&bih=674#imgrc=rWGbch2DM_AZYM
https://www.youtube.com/watch?v=-sKmnLVUzmw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&source=univ&tbm=isch&q=craft+lebada&sa=X&ved=2ahUKEwj9i5nD55XqAhUQtYsKHaJBBIYQ7Al6BAgHECE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&source=univ&tbm=isch&q=craft+lebada&sa=X&ved=2ahUKEwj9i5nD55XqAhUQtYsKHaJBBIYQ7Al6BAgHECE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&source=univ&tbm=isch&q=craft+lebada&sa=X&ved=2ahUKEwj9i5nD55XqAhUQtYsKHaJBBIYQ7Al6BAgHECE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=jocuri&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYqb7I55XqAhXHi6QKHV7GAqYQ2-cCegQIABAA&oq=jocuri&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDUM3gAVjh7AFgovUBaABwAHgAgAFbiAGMBJIBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0NfwXpiBGMeXkgXejIuwCg&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838
https://www.google.com/search?q=jocuri&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYqb7I55XqAhXHi6QKHV7GAqYQ2-cCegQIABAA&oq=jocuri&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDUM3gAVjh7AFgovUBaABwAHgAgAFbiAGMBJIBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0NfwXpiBGMeXkgXejIuwCg&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838
https://www.google.com/search?q=jocuri&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYqb7I55XqAhXHi6QKHV7GAqYQ2-cCegQIABAA&oq=jocuri&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDUM3gAVjh7AFgovUBaABwAHgAgAFbiAGMBJIBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0NfwXpiBGMeXkgXejIuwCg&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838
https://www.google.com/search?q=jocuri&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYqb7I55XqAhXHi6QKHV7GAqYQ2-cCegQIABAA&oq=jocuri&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDUM3gAVjh7AFgovUBaABwAHgAgAFbiAGMBJIBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0NfwXpiBGMeXkgXejIuwCg&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838
https://www.google.com/search?q=jocuri&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYqb7I55XqAhXHi6QKHV7GAqYQ2-cCegQIABAA&oq=jocuri&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDUM3gAVjh7AFgovUBaABwAHgAgAFbiAGMBJIBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0NfwXpiBGMeXkgXejIuwCg&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838
https://www.google.com/search?q=jocuri&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYqb7I55XqAhXHi6QKHV7GAqYQ2-cCegQIABAA&oq=jocuri&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDUM3gAVjh7AFgovUBaABwAHgAgAFbiAGMBJIBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0NfwXpiBGMeXkgXejIuwCg&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838
https://www.youtube.com/watch?v=_wTdSeGn3oE
https://www.google.com/search?q=fise+de+lucru+cu+elemente+grafice&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-2PTs55XqAhUXrqQKHSN1BwUQ2-cCegQIABAA&oq=elemente-grafice-fise-de-lucru&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAIEB5QqllYt2BgiXZoAHAAeACAAV6IAa8BkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=HNjwXr7aL5fckgWj6p0o&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&hl=ro
https://www.google.com/search?q=fise+de+lucru+cu+elemente+grafice&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-2PTs55XqAhUXrqQKHSN1BwUQ2-cCegQIABAA&oq=elemente-grafice-fise-de-lucru&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAIEB5QqllYt2BgiXZoAHAAeACAAV6IAa8BkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=HNjwXr7aL5fckgWj6p0o&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&hl=ro
https://www.google.com/search?q=fise+de+lucru+cu+elemente+grafice&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-2PTs55XqAhUXrqQKHSN1BwUQ2-cCegQIABAA&oq=elemente-grafice-fise-de-lucru&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAIEB5QqllYt2BgiXZoAHAAeACAAV6IAa8BkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=HNjwXr7aL5fckgWj6p0o&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&hl=ro
https://www.google.com/search?q=fise+de+lucru+cu+elemente+grafice&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-2PTs55XqAhUXrqQKHSN1BwUQ2-cCegQIABAA&oq=elemente-grafice-fise-de-lucru&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAIEB5QqllYt2BgiXZoAHAAeACAAV6IAa8BkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=HNjwXr7aL5fckgWj6p0o&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&hl=ro
https://www.google.com/search?q=fise+de+lucru+cu+elemente+grafice&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-2PTs55XqAhUXrqQKHSN1BwUQ2-cCegQIABAA&oq=elemente-grafice-fise-de-lucru&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAIEB5QqllYt2BgiXZoAHAAeACAAV6IAa8BkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=HNjwXr7aL5fckgWj6p0o&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&hl=ro
https://www.youtube.com/watch?v=PAvtCeWutmk
https://www.youtube.com/watch?v=ggNGu859VG0


https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&source=univ&tbm=isch&
q=pinterest.com+crafturi+for+kids&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjK7Neh6JXqAhXMpYsKHRe3
Cf4QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722 consultat pe 2.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=sX0EGrvFwRk consultat pe 3.04.2020  
https://www.youtube.com/watch?v=ISF2N_nHbUA consultat pe 3.04.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=HRr5cxSda_g consultat pe 3.04.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=gPpxMBtcPEw consultat pe 3.04.2020 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&source=univ&tbm=isch&q=pinterest.com+crafturi+for+kids&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjK7Neh6JXqAhXMpYsKHRe3Cf4QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&source=univ&tbm=isch&q=pinterest.com+crafturi+for+kids&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjK7Neh6JXqAhXMpYsKHRe3Cf4QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO838RO838&source=univ&tbm=isch&q=pinterest.com+crafturi+for+kids&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjK7Neh6JXqAhXMpYsKHRe3Cf4QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722
https://www.youtube.com/watch?v=sX0EGrvFwRk
https://www.youtube.com/watch?v=ISF2N_nHbUA
https://www.youtube.com/watch?v=HRr5cxSda_g
https://www.youtube.com/watch?v=gPpxMBtcPEw


 
Exemple de activități extrașcolare online 

 
 

Ardelean Ramona Ioana 
Școala Gimnazială ”Adam Muller Guttenbrunn” Zăbrani 

 
 
 
I. Activităţi educative de Ziua Internaţională Non-Violenţă 
 
Ziua Internațională pentru Nonviolența în Școală a fost stabilită în ziua celebrării morții lui 

Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcarilor de revoltă 
nonviolente, cel care spunea: „Nonviolența este arma celor puternici.” Ziua de 30 ianuarie a fost 
aleasă pentru a celebra Ziua internaţională pentru nonviolenţă în şcoală pentru a promova armonia, 
toleranţa, solidaritatea, respectarea drepturilor omului, valori umane care contribuie la buna înţelegere 
şi convieţuire. De altfel, iniţiativa mondială de a acorda atenţie sporită educării nonviolenţei datează 
încă din anul 1964. 

Activităţi propuse: 
1. La fiecare clasă prin intermediul platformei școlii, se organizează  dezbateri pe tema  

nonviolenţei și elevii identifică modalităţi de eliminare a violenţei din viaţa lor. După aceste prime 
activități online, elevii realizează individual desene şi afişe cu mesaje nonviolente prezentate într-o 
altă ora online de către fiecare elev în parte și apoi expuse pe platforma educațională și pagina de 
socializare a școlii  într-o expoziție ce va fi fi completată pe parcursul unei săptămâni. 

Scopul activităţii este acela de a asigura un climat optim de lucru, chiar și în mediul online, 
menținerea unor relații sociale normale între elevii școlii noastre, reducerea numărului de cazuri de 
violență școlară precum și promovarea armoniei, toleranţei și solidarității în mediul online. 

2. Elevii îşi exprimă sentimentele prin intermediul unor bileţele adresate atât colegilor care au 
un comportament demn de urmat, cât și celor care sunt uneori violenți. Mesajele sunt expuse într-un 
Jamboard al nonviolenței, iar cele care surprind aspecte importante sunt citite în cadrul întâlnirii 
online. 

Scopul activității este acela de a conștientiza problema legată de violența în școală și 
identificarea modalităților de rezolvare a conflictelor prin comunicare, precum şi dezvoltatea 
abilităților de comunicare în vederea găsirii unor soluții pentru prevenirea și combaterea violenței 

 
II. Activitate anti-bullying în „Şcoala altfel” 
  
O temă propusă pentru programul național „Şcoala altfel” se poate referi la o activitate anti-

bullying deoarece în școlile românești fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, 
pericolul venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca 
pe o componentă obișnuită a vieții de zi cu zi. 

Având în vedere actualul context pandemic şi desfăşurarea cursurilor în mediul on-line, 
activitatea propusă pentru „Școala altfel” este o campanie de informare on-line numită „Eu ştiu ce 
este bullying-ul?”, ce constă în crearea unui padlet şi postarea de informaţii despre bullying de către 
elevi şi profesori. Padlet-ul se posteză pe site-ul şcolii, pe reţelele de socializare şi în grupurile de 
comunicare. Fiecare clasă implicată în activitate, sub îndrumarea cadrelor didactice, propune un logo 
al campaniei de informare. Fiecare logo se postează pe pagina de facebook a şcolii şi cel care primeşte 
cele mai multe like-uri devine câştigător şi logo-ul oficial al campaniei „Eu ştiu ce este bullying-ul?” 

Mesajul transmis prin această activitate este informarea corectă a elevilor, a părinților acestora 
și a cadrelor didactice cu privire la fenomenul ”bullying”: definire, forme de manifestare, cauze, 
efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala românească, forme de prevenție, 



modalități de a lua atitudine, de a interveni pentru ei înșiși și/sau pentru alții, în vederea diminuării 
numărului cazurilor de acest fel. 

Colaboratori ai activităţii: Poliţia locală, Comitetul reprezentativ al părinţilor, Centrul Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională, alte instituţii de învăţământ. 

 
                             

  



 
TRADIŢII  ŞI  OBICEIURI DE PAŞTI 

 
Prof. înv. primar ARGĂSEALĂ CRISTINA EMILIA                                                 

Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Buzău 
 

Cele mai frumoase tradiţii sunt legate de Paşti.  Învierea Domnului reprezintă cea mai mare 
minune înfăptuită pe pământ.  

Obiceiurile de Florii, din Săptămâna Mare, Joia şi Vinerea Patimilor, culminează cu Duminica 
Paştilor, vizitele din zilele de Paşti,ouăle roşii, cozonacul delicios, pasca , şunca, mielul şi  bucuria, 
reuşesc încă să renască dorinţa de viaţă  adevărată  la români.  

În săptămâna premergătoare sărbătorii de Florii, se face curăţenie generală în casă, în curte se 
mătură curţile, se repară şi se vopsesc  gardurile, se curăţă gunoiul din şuri,  grajduri , se lipesc şi se 
văruiesc pereţii şi pomii din curte şi grădină, se spală perdelele şi mobilierul, se şterg geamurile, se 
aerisesc toate hainele, aşternuturile şi covoarele. Se face curăţenie şi în grajdul animalelor, văruindu-
se interiorul acestora.  

 
O vorbă din popor spune că un gospodar harnic trebuie să-şi termine curăţenia în casă şi pe 

afară până la Duminica Floriilor.La orașe, gospodinele aerisesc și curăță casele respectând aceleași 
reguli și obiceiuri. Are loc curățenia de primăvară. 

 
De Florii, creștinii merg la biserică de unde aduc ramuri de salcie sfinţită pe care le pun la 

icoane ca să le apere casa şi animalele de rele. Casele sunt împodobite cu icoane pictate pe sticlă, pe 
care atârnă prosoape ţesute la război.  

 
Săptămâna Patimilor pregăteşte creştinul pentru marea sărbătoare, pentru bucuria care însoţeşte 

marea sărbătoare creştină. În această săptămână, bisericile şi oamenii îmbracă haine negre, evită 
certurile, se roagă şi se pregătesc de spovedanie. În fiecare zi din această săptămână, bisericile sunt 
pline de credincioşi dornici să se spovedească şi să se împărtăşească pentru a fi iertaţi de păcatele 
săvârşite peste an. Tot în această săptămână, cei care n-au terminat lucrul  se străduiesc să încheie 
toate activităţile gospodăreşti: pământul să fie arat şi semănat, casele văruite şi împodobite, 
veşmintele noi să fie terminate.  

În vinerea Paştelui, cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, creştinii merg la 
biserică, ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul , ţesutul 
sau cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de 
vineri seara este a înmormântării lui Iisus. 

 
Ziua de sâmbăta este dedicată pregătirii bucatelor tradiţionale: pasca ,ouăle roşii, şunca afumată 

şi fiartă, hreanul,cozonacul şi friptura de miel.  
 
Pasca este făcută din făină de grâu curat. Gospodinele îi dau forma şi culoarea soarelui, o umplu 

cu brânză de vaci, o ung cu ou, iar deasupra îi modelează o cruce din aluat. Ca asemănarea să fie şi 
mai mare, ea are un aspect auriu şi vine cu o coroniţă de aluat învăluită în mirosuri de vanilie și 
lămâie. Pasca se duce la biserică pentru a fi sfinţită, apoi se mănâncă conform tradiției. 

 
Ouăle se vopsesc cu frunze de ceapă sau cu vopsea roșie ,culoare care simbolizează sângele lui 

Hristos. 
 



În dimineaţa primei zile de Pasti, toti membrii familiei se spală pe faţă cu apă dintr-un vas în 
care au fost puse un ou roşu și un bănuț de argint. Se dorește astfel ca fiecare să fie sănătos și ferit de 
necazuri tot anul. 

                     

            CREDINŢE ŞI SUPERSTIŢII ROMÂNEŞTI LEGATE DE PAŞTE 

 

Cine mănâncă ouă prima dată în ziua de Paşte, după ce a postit, va fi uşor şi sănătos peste an. 

Lumânarea cu care s-a adus lumină de la biserică se aprinde şi se pune în faţa icoanei pe timp 
de furtună, apărând de calamităţi. 

Din anafura adusă în acea zi se va lua câte o înghiţitură la vreme de boală. 

      Busuiocul sfinţit foloseşte la vindecarea durerilor de urechi când se afumă urechea 

Hreanul sfinţit îl va face pe cel ce va gusta din el sănătos şi iute până la Paştele viitor. 

Sarea sfinţită este folosită la sfinţirea fântânilor. 

Cu făina sfinţită se freacă locul dureros. 

Usturoiul sfinţit alungă duhurile rele din casă.  

Cea mai mare Sărbătoare a creştinilor este Paştele sau Învierea Domnului. 

Data calculării Paştelui se realizează conform unui canon bisericesc şi anume „prima duminică 
cu lună plină după echinocţiul de primăvară”. 

Cuvântul „Paşte” este de origine ebraică şi înseamnă „trecere”: trecerea din robia păcatului la 
libertatea iubirii aduse de Hristos prin Sfânta Cruce. Pentru evrei, cuvântul semnifică trecerea din 
robia egipteană la libertate - trecerea prin Marea Roşie. 

Ouăle roşii simbolizează viaţa veşnică adusă de Hristos sau mormântul în care a stat Hristos 
timp de trei zile. Ciocnirea şi spargerea ouălor roşii semnifică  învierea şi ieşirea lui Hristos din 
mormânt. Ouăle se vopsesc în Joia mare sau Vinerea mare, numai în culoarea roşie, reprezentând 
sângele lui Hristos. 

Salutul creştinilor timp de 40 de zile este ”Hristos a înviat!”         

 

 

 

  



 
 
 

 
Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Prof. înv. primar, Arghire Iulia 
 

 

Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din punct 
de vedere intelectual, moral, fizic și artistic.  

Asupra elevilor sunt exercitate o multitudine de acțiuni și influențe educaționale de-a lungul 
vieții. Acestea pot fi sistematizate în trei moduri de realizare a educației: formală (școlară), 
nonformală (extrașcolară) și informală (cunoștințele pe care elevul le învață în viața de zi cu zi).  

Educația nonformală reprezintă ansamblul influențelor educative structurate și organizate într-
un cadru instituționalizat, dar desfășurate în afara sistemului de învățământ.  

Activitățile extrașcolare prezintă o importanță deosebită deoarece contribuie la gândirea și 
completarea procesului de învățare, ajută la dezvoltarea aptitudinilor elevilor, precum și la 
organizarea rațională și plăcută a timpului liber.  

Totodată, aceste activități au un caracter atractiv, elevii fiind mult mai relaxați și încântați decât 
ca la o simplă oră de curs. Cunoașterea de către elevi a mediului în care trăiesc reprezintă o necesitate, 
precum și conștientizarea acestora privind frumusețile și valorile culturale existente.  

Așadar, este important ca la sfârșitul transmiterii unui volum mare de informații să se poată 
organiza activități extrașcolare, cum ar fi: excursii, vizite, drumeții în natură.  

Educația geografică este eficientă numai dacă este explorată și în mediul extern, adică prin 
activitățile extrașcolare. Cunoștințele și elementele teoretice (manualul, harta etc.) trebuie înțelese de 
către elevi din propria percepție și nu doar din ceea ce dovedesc și spun specialiștii în acest domeniu.  

Descoperirea noțiunilor de geografie realizate prin activități extrașcolare, de tipul excursiilor, 
vizitelor contribuie la o mai bună învățare a geografiei de către elevi. De asemenea, s-a constatat că 
rata succesului școlar crește după implementarea unor astfel de activități în procesul instructiv-
educativ al elevilor.  

Geografia, ca disciplină de învățământ cu caracter aplicativ, are rolul de a dezvolta capacități 
intelectuale ale elevilor, de a le consolida abilitățile de investigare, de a lărgi orizontul de cunoaștere, 
de a le forma deprinderi comportamentale necesare unui cetățean civilizat. 

Așadar, pe timpul pandemiei se pot realiza diverse călătorii virtuale care îi plasează pe elevi 
într-un loc inedit, departe de condițiile actuale. Este o modalitate eficientă de evadare, mai comodă 
și aproape la fel de informativă ca cea reală. 

 
 

 

 

 



 

Tradiții de Sfintele Paști la români 

 

ARNĂUTU NICOLETA, PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR   
GRĂDINIȚA NICOLAE BĂLCESCU                                                                  

NICOLAE BĂLCESCU, JUD. TULCEA 
 

 

 

                                                                 
Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după  

spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştelui, Paştele sau Învierea Domnului, pentru că 
în această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le", iar pe cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-i cu Dumnezeu.   

Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate 
în natură învie.  

Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi caută 
în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună rânduială.  

În cadrul proiectului „TRADIŢII DE SFINTELE PAŞTI LA ROMÂNI”, şi-au propus să 
omagieze această sfântă sărbătoare prin activităţi care să  îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, 
construind noi produse, utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia.  

De fiecare dată când ne privesc ochi de stele pământene -narcise sau ne învăluie parfum de 
liliac şi albina munceşte de zor, iar păsările înalţă triluri , ştim că ea, natura (şi unii oameni )îmbracă 
straiele ÎNVIERII. Atunci gândul nostru fuge tiptil şi îngenunchează lângă icoana bucuriei din 
copilărie. Acolo…deodată apare IEPURAŞUL cu coşul împletit din răchită, încărcat cu ouă roşii, cu 
cozonac şi pască, ba chiar  îngeraşul veghează  din  înalt  şi  tămâia scaldă în curăţenie toată căsuţa 
sufletului, limpezită de  lumina sfântă  adusă de la biserică  în  candela familiei  de bunica, pentru a 
lumina drumul nostru până la primăvara viitoare… 

Păstrând la loc de cinste aceste  datini, tradiţii şi credinţe,practicându-le alături  de copiii noştrii, 
vom păstra vie spiritulitatea românească, ca pe un izvor de bună creştere . 

 
→ Îmbogăţirea orizontului cultural şi de cunoaştere al copiilor cu accent pe elemente de 

educaţie religioasă, privind sărbătorile de PAŞTE:aspecte specifice, simboluri şi personaje 
biblice,obiceiuri şi tradiţii,poezii,pilde şi legende spcifice. 

→ Educarea trăsăturilor de caracter,a valorilor moral-creştine. 
→ Cultivarea şi valorizarea potenţialului creator al şcolarilor mici. 
 

  
→ Să identifice elementele religioase specifice  sărbătorilor pascale; 



→ Să citească legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile Sfintelor 
Sărbători de Paşti; 

→ Să recite poezii legate de sărbătoarea Floriilor, Învierea lui Iisus Hristos, iepuraş, ouă roşii, 
miel; 

→ Să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindească tema 
proiectului “TRADIŢII DE SFINTELE PAŞTI LA ROMÂNI” 

→ Să realizeze colaje,picturi,desene specificeț, 
→ Să dovedească spirit de cooperare  şi corectitudine în jocuri şi concursuri; 
→ Să lucreze în perechi, colectiv şi individual; 
→ Să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile 
 

 

→ Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice; 
→ Popularizarea proiectului prin Avizierul şcoli ; 
 

 
- expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;   

 - diplome pentru cele mai originale lucrări; 

 - realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 

  

 
 Subiectele temelor plastice vor fi:  

− Încondeierea ouălor; 
− Animale specifice Paştelui; 
− Masa tradiţională de Paști 
 

Toate compoziţiile plastice realizate de preșcolari  vor fi expuse in holul Școlii Gimnaziale 
Nalbant. Cele mai frumoase şi originale lucrări vor fi premiate, câştigătorii primind diplome şi premii. 

 

Bibliografie: 

,,Perspective interdisciplinare în învǎţǎmântul românesc” (studii de specialitate), 
Botoşani, 2004 
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Prof. Arsene Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date generale 
Nume și prenume profesor(i) 

organizator(i): 
Arsene Carmen 

Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala Suduleni 
Titlul activității: Eminescu- Luceafarul poeziei romanesti` 
Aplicații/ platforme folosite 

pentru derularea activității: 
Google Suite for Education / Classroom / Google Meet 
 

Elevi implicați  
(grupa de vârstă/ clasa): 

Clasa a VI -a 

”3-2-1” 
Prezentarea activității (minimum 3 secvențe însoțite și de imagini sugestive, care să respecte 

normele GDPR) 
 
In contextul implinirii a 171 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, am încercat să trezesc 

sensibilitatea tinerei generaţii faţă de cultură,  literatură şi faţă de scriitorul care a preamărit valorile 
naţionale în poeziile sale. 

 
În acest scop, am desfăşurat diverse activităţi: 
 

- Prezentarea unor materiale care conţin date despre viaţa şi  opera 
poetului;  

- Realizarea unor desene cu tematică eminesciană;  
- Recitarea expresivă a unor poezii  cunoscute;  
- Exprimarea unor gânduri despre „poetul nepereche”;  
- Ascultarea romanţei „Mai am un singur dor”, voce Gheorghe Sărac.  

 
Elevii au fost dornici să descopere diverse aspecte legate de viaţa poetului,  au 

fost bucuroşi să se exprime literar sau plastic prin realizarea unor desene sau 
minieseuri cu tematică eminesciană. De asemenea, ascultarea romanţei i -a emoţionat, 
aceasta reuşind sa recreeze atmosfera tipic emi nesciană. 

 
La sfârşitul activităţii,  elevii  au primit diplome de participare, în format 

electronicic.   



 
Feedback (minimum 2 opinii formulate de elevi/ participanți) 
Ştefania: „ Activitatea a fost interesantă, presărată cu momente poetice care m-au emoţionat.” 
Antonio: „A fost o activitate altfel..., plină de bucurie şi culoare.” 
Concluzii (minimum 1 concluzie formulată de echipa organizatoare) 
Poeziile lui Eminescu transced timpul şi reuşesc să trezească sensibilitatea umană, să ne apropie de 

natură, dar şi de valorile naţionale. Lecţia a fost receptată cu mult interes de către elevi, valorificarea 
mai multor tipuri de materiale reuşind să le trezească interesul. 

 

 
 

  



 

Serbarea de Paste                                                                                                                        
- program artistic - 

 

ARSENE CULETA 
 

………….. 

Primavara- ncântătoare, 

Scoate iarba pe câmpii, 

Vin FLORIILE cu soare 

Si soarele cu FLORII. 

…………. 

Primăvara, cum se știe, 

A deshis cofetărie 

Si când totul se-nnoiește, 

“Vrajitoarea” pregătește 

Hotărând să se-ndulcească, 

Munți de cozonac si pască, 

Iar cu funda înnodată 

Ouale de ciocolată. 

TOTI : 

Ah, ce gust, ce bucurie, 

Primavara să tot fie ! 

…………. 

Cu sfială-n ochi si pasi 

Iata, vine-un iepuras 

Imbracat cu-o haina noua, 

Si pe brat c-un cos cu oua. 

………… 

- Le-o fi luat dintr-o poiata ?  

Fugi ca sunt de ciocolata ! 

…………… 

- Uite un alt iepuras… 



………………. 

- Se tot plimba printre flori… 

…………….. 

Iepurasul Botisor (se prezinta facand o    reverenta) : 

Am pornit incetisor, 

Prin poieni si prin ponoare 

Culegând floare cu floare 

…………. 

- Ce tot cauti printre flori? 

…………. 

- Caut probe de culori! 

……………. 

- Si ce vrei sa faci cu ele? 

………….. 

- In ulcele fac vopsele! 

……….. 

- Si la ce iti folosesc? 

………. 

- Oua rosii sa vopsesc! 

…………… 

- Oua rosii, doar atat? 

Ce simboluri ne aduc? 

……….. 

- Rosu ce il pregatesc 

  Sangele Domnului vesteste, 

  Dragoste, fertilitate – le cuprinde chiar pe toate! 

…………     

- Mai ai si alte vopsele? 

…………. 

- Sigur, iata, am si verde 

  Ce inseamna prospetime, rodnicie,  

   re’nnoire, 

  Am si galben ca lumina, 



  Recolta sau fericirea; 

  Albastrul e sanatate, cerul sau virilitate 

  Violet sa ai rabdare, incredere in dreptate, 

  Iar negru-i statornic frate, inseamna eternitate. 

…………. 

- Iti multumim Botisor! 

  Putem sa si decoram? 

………………. 

- Da, sunt de acord cu voi, 

  C-asa-i datina la noi! 

(Se decoreaza ouale pe copiii costumati in oua.) 

…………… 

Astazi in sufragerie 

Dormitau pe-o farfurie, 

Necajite si manjite, 

Zece oua inrosite. 

Un ou alb, abia ouat, 

Cu mirare le-a-ntrebat: 

…………… 

- Ce vă este, frațioare? 

  Ce vă doare? 

  Nu vă ninge, nu vă plouă, 

  Statți gătite-n haină nouă, 

  Parcă, Dumnezeu, mă ierte, 

  N-ați fi ouă… 

(Toate ouale inrosite raspund) 

- Suntem FIERTE !!! 

……………… 

Spun eu ou rotund si frez, 

Ma vezi bine, poti sa crezi! 

Toate-si schimb-acum alura 

Si incep sa dea cu gura: 

………………. 



- Pan’ la urma tot nu scap! 

……………. 

- Ne gateste de parada! 

…………………. 

- Ne ciocneste cap in cap! 

Toate: Si ne zvarle coaja-n strada! 

…………… 

- Ce rusine! 

…………. 

- Ce dezastru! 

……………… 

- Preferam sa fiu omleta! 

…………… 

- Eu de m-ar fi dat la closca 

  As fi scos un pui albastru! 

 ……………. 

- Si eu unul violet! 

……………….. 

- Eu mai bine-ar fi sa tac, 

  Asa galben sunt ca-mi vine 

  Sa-mi inchipui ca pe mine, 

  M-a ouat un cozonac ! 

………………. 

Ajunge, dragi ousoare, 

Voi stiti ca in sarbatoare, 

Nu sunteti doar o intamplare 

Ci vestiti in lumea mare, 

Pace, viata, impacare, 

Ne aduceti ziua-NVIERII 

Lui Iisus, in faptul serii ? 

…………….. 

Ce bine-mi pare…Maine-i ziua 

Cand ma-mbrac frumos, curat, 



Si spun in loc de “Buna ziua!” 

Parintilor “HRISTOS A INVIAT!” 

Si tot asa de-acu-nainte, 

Vreo nu stiu cate saptamani, 

Caci eu sunt mic, dar sunt cuminte, 

Si stiu ce sarbatoare-i maine! 

…………………….. 

Eu stiu “Hristos a inviat!” ce-seamna, 

Caci am o mama buna eu, 

Ce-n toate serile ma-ndeamna  

Sa ma inchin la Dumnezeu! 

………… 

In ziua de Paste, 

Toti copiii se-nvesmanta, 

Cu port curat si luminos 

Si parintilor le canta, 

Invierea lui Hristos! 

…………… 

Si la masa ciocnesc azi 

Toti copiii cei cuminti 

Oua rosii si pestrite, 

Cu iubitii lor parinti. 

…………… 

Oul rosu si frumos, 

De-nvierea lui Hristos 

Toti copiii il ciocnesc, 

Si pe rand asa rostesc, 

Cu sufletul curat: 

 - Hristos a inviat! 

…………… 

Clopotele suna… 

Suna, suna … si rasuna! 

Lume multa se aduna! 



E vreme de sarbatoare, 

Iata, vin cu mic cu mare, 

Vin crestini sa se-ntalneasca, 

De Hristos sa-si aminteasca. 

Imnul Maicii Domnului”      

Sub o salcie inalta, 

Maica Sfanta s-a oprit, 

Si cu vocea-ndurerata, 

Catre salcie-a grait: 

“- Salcie, daca ti-e mila 

Apleaca-ti crengile-n jos, 

Ca sa fac si eu cununa, 

Pentru fiul meu Hristos, 

Fiul meu e sus pe cruce, 

In dureri si-n mare chin, 

Si cu dor la El m-as duce, 

Cununa ca sa I-o schimb.” 

Atunci salcia miloasa, 

Crengile si-a aplecat, 

Maica a facut cununa, 

Si la Golgot’ a plecat. 

De-atunci salcia miloasa, 

Nu s-a mai ‘naltat in sus, 

A ramas tot aplecata, 

Ca sa-L planga pe Iisus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Prof. ARSENE LIVIA IONELA                                                                                
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORIZONT, BUCUREȘTI 

  

Viața cotidiană a suferit o amplă restructurare sub aspectul restricțiilor impuse în perioada de 
pandemie. Dacă la începutul pandemiei a lipsit viziunea clară despre abordarea unor mecanisme de 
adaptare la această situație, timpul și nevoile oamenilor au soluționat o parte dintre aceste 
impedimente pentru desfășurarea activitățiilor zilnice. 

Sistemul educațional a traversat o serie de modificări și restructurări menite să îmbunătățească 
și să faciliteze învățarea în condiții cu totul noi. Inițial, mediul de învățare online a fost privit cu 
suspiciune și neîncredere. Timpul a demonstrat că, de cele mai multe ori, învățarea online a fost un 
succes, elevii și cadrele didactice dezvoltând competențe împreună. 

Cea mai reclamată problemă a fost cea a procesului de comunicare și socializare între cei 
implicați în procesul învățării. S-au identificat o serie de aplicații digitale care permit munca în 
colaborare, realizarea unor proiecte de grup, ceea ce a îmbunătățit semnificativ modul în care se 
interacționează în această perioadă. 

Un exemplu de activitate extrașcolară susținută în format online este crearea unor cărți digitale 
realizate în echipă de către elevi. Folosind aplicația BOOK CREATOR elevii au primit sarcina de a 
realiza o poveste ( cu tematică pascală) prin care să transmită un mesaj sugestiv și educativ cititorilor. 
Un astfel de proiect aduce beneficii multiple în planul dezvoltării cognitiv-emoționale al copilului.  

 

Printre aspectele meritorii putem identifica: 

- Utilizarea funcțiilor oferite de aplicatia digitală;  
- Stabilirea în echipă a planului de lucru, trasarea sarcinilor pe care fiecare 

membru trebuie să le îndeplinească;  
- Dezvoltarea înclinațiilor artistice prin realizarea unor desene sugestive, 

așezarea creativă în pagină;  
- Creșterea motivației pentru învățare;  
- Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor;  
- Identificarea rolului pe care fiecare participant îl  are în cadrul grupului de 

lucru; 
- Dezvoltarea imaginației și  a spiritului creativ;  
- Identificarea unor surse de documentare atât în format fizic, cât și în me diul 

online. 

Activitățile extrașcolare au început să îmbrace forme cât mai interesante, prin dezvoltarea 
pasiunilor identificate în rândul elevilor, precum și prin satisfacerea nevoilor de cunoaștere. Cele mai 
importante muzee și instituții de cultură și-au deschis larg porțiile, oferind un tur virtual gratuit. În 
acest mod, elevii au putut participa la excursii virtuale, într-un mediu relaxant, îmbogățindu-și cultura 
generală și, de multe ori, schimbându-și percepțiile asupra unor aspecte  ce țin de educație. 

Caracterul practic-aplicativ al învățării a îmbrăcat aspectul digital, dar dezvoltarea cognitivă și 
emoțională au produs rezultate benefice dezvoltarii elevilor. 

Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat activ în desfășurarea activităților extrașcolare prin 
abordarea unor teme specifice domeniilor de interes: activități cultural-artistice, activități ecologice, 
activități religioase sau activități ce dezvoltă cultura generală și sfera de cunoaștere. 

Activitățile extrașcolare sunt o parte integrantă a procesului educativ. Prin urmare trebuie 
respectate toate cerințele unei activități didactice. Strategia didactică folosită în desfășurarea 



activitățiilor face ca încrederea participanțiilor să crească prin promovarea sentimentului de siguranță 
și optimism, prin activități de colaborare în grup astfel încât dezvoltarea armonioasă a elevilor să 
contribuie la promovarea unui stil de viață sănătos. 

        

  



 

SCURTE CONSIDERAŢII DESPRE ACTIVITǍŢILE EXTRAŞCOLARE 

 
 

Prof, înv. primar ATIM GEORGETA                                                                         
LICEUL TEORETIC ,,ION CREANGǍ” TULCEA 

 
 

Activităţile extraşcolare sunt foarte iubite de elevii mici. Ei au aşteptari mari de la astfel de 
ieşiri din sala de clasa sau de la activităţi care nu respectă tiparul unei lecţii obişnuite. 

Şcoala de la Chicago a experimentat un alt mod de organizare, bazat pe respectarea nevoii de 
activitate a copilului, de valorificare a experienţelor dobândite din afara şcolii. Acest lucru devine 
posibil şi eficient în activităţile extracurriculare, care cer ca activitatea copilului sa fie organizată în 
aşa fel încât să permită o legatură firească a vieţii obişnuite a lui cu mediul profesional din jurul lui.  

Continuitatea în învăţare se realizează prin congruenţa dintre experienţa dobândită din mediul 
nespecializat în care trăieşte, începând cu familia şi experienţa socială dobândită în mediul şcolar. 

 

Experienţa didactică a demonstrat că există o multitudine de posibilităţi pentru asigurarea 
simbiozei dintre şcoală şi viaţa reală: 

 

--- drumeţii, excursii, vizite organizate cu şcolarii în scopul cunoaşterii nemijlocite a mediului 
ambiant; 

--- organizarea unor lecţii desfăşurate preponderent în natură; 

--- vizite la muzee, grădini botanice, sau zoologice, la ateliere ale meşterilor populari, secţii din 
fabrici etc. 

--- lecţii desfăşurate în pieţe sau magazine pentru ca elevii sa devină consumatori avizaţi; 

--- întâlniri cu veterani, poeţi, pictori , autori de poveşti, psihologi etc. 

--- desfăşurarea de activităţi practice: grădinărit, bucătărie, activităţi gospodăreşti, cusut, 
bricolaj; 

---- desfăşurarea unor jocuri sportive, competiţii, orientare turistică, jocuri de masa, de cabană. 
etc. 

Toate acestea devin posibile în perioada dedicate ,,şcolii altfel”- ca o deschidere către 
cunoaştere directă a realităţii sociale, economice,culturale,artistice, ştiinţifice. 

Bineînţeles că uneori aceste activităţi au avut loc on line...dar impactul lor a fost minim invaziv 
în cunoşterea şi aprofundarea lumii în diversitatea ei. 

  



 

Avantajele activităților extracurriculare 

 

prof. Aurelia - Mihaela Dumitrescu                                                                                                                                    
Școala Gimnazială Nr. 7 - Galați 

 

 

Toți beneficiarii actului educațional aud, chiar din prima zi de școală, că trebuie să participe la 
activități extracurriculare. Mulți dintre noi este posibil să se întrebe: „Ce beneficiu îmi aduce  
activitatea extracurriculară?” și „De ce trebuie să particip?” 

O activitate extracurriculară este orice facem în afara școlii, aici incluzând un angajament 
constant de timp și un anumit nivel de organizare. Aceasta poate include cluburi, echipe sau chiar 
proiecte personale.  Există atât de multe opțiuni pe care le pot face atât elevii, profesorii, cât și părinții 
încât ar fi imposibil să le abordăm pe toate. În schimb, mă voi concentra asupra beneficiilor din spatele 
activităților extracurriculare, în general, sau „de ce” din spatele nevoii noastre de a participa. 

Mulți cred că, prin angajarea în activități extracurriculare, notele lor vor începe să sufere. 
Contrar acestei idei, multe studii arată că elevii care participă la activități extracurriculare tind să se 
descurce mai bine la școală. A umple timpul cu lucruri de care indivizii se pot bucura îmbunătățește 
funcția creierului și îi face pe elevi să fie mai pasionați de învățare, nu numai privind lucrurile legate 
de activitatea  extracurriculară, ci și la alte subiecte. Programele extracurriculare oferă elevilor 
posibilitatea de a aplica informațiile  asimilate în situații de zi cu zi, mai degrabă decât doar în clasă. 

Indiferent spre ce carieră se optează, există mai multe abilități care, odată dobândite,  vor 
îmbunătăți capacitatea de a reuși exponențial. După mai multe studii, s-a constat că angajatorii doresc 
angajați care să poată gândi critic, să lucreze cu o echipă, să conducă, să rămână organizați, să 
stabilească priorități și să stabilească obiective eficiente. În timp ce unele dintre aceste abilități pot fi 
dobândite într-o clasă, multe sunt cel mai bine învățate în afara școlii. Activitățile extracurriculare 
constituie o modalitate excelentă de a dezvolta aceste abilități esențiale în pregătirea pentru o viitoare 
carieră. 

Am constatat că a lega prietenii poate fi dificil în orice etapă a vieții. Activitățile 
extracurriculare oferă o oportunitate excelentă de a extinde cercul social și de a întâlni persoane cu 
interese similare. Cine știe, unul dintre acești oameni ar putea fi în măsură să ofere o slujbă de vis 
într-o zi sau invers, cum spunea cu umor unul dintre elevii mei cândva. În plus, cu cât se leagă mai 
multe prietenii prin activități extracurriculare, cu atât este mai bine să se dorească participarea în mod 
constant la activitățile și întâlnirile oferite. 

Activitățile extracurriculare permit învățarea și dezvoltarea în domenii preferate, fără a fi nevoie 
obținerea unei note bune. Pe măsură ce continuă îmbunătățirea abilităților, se poate observa și 
îmbunătățirea încrederii. De asemenea, oferă un mediu mai relaxat în care elevii sunt capabili să 
învețe să se autodepășească și să învețe din eșec, ceea ce crește și încrederea în propriile forțe. 

Cu certitudine, angajatorii își doresc membri cu o experiență vastă de învățare. Programele 
extrașcolare sunt cel mai bun mod de a arăta experiența educațională completă a unui educabil. De 
asemenea, permite admite ca angajatorii să obțină o imagine a abilităților de viață pe care le-au putut 
dobândi în afara clasei. Am citit că, în special în SUA și în  Marea Britanie, programele extrașcolare 
și oportunitățile de conducere reprezintă o mare parte din aplicațiile universitare. 

 



Deci, morala este să găsești ceva ce vrei să înveți sau deja îți place să faci și să o faci! Va avea 
o influență pozitivă asupra experienței  atât în prezent, cât și în viitor și va îmbunătăți atitudinea față 
de ceilalți. Cercul social va crește și abilitățile care se vor  dezvolta  vor influența pozitiv viitorul. 

În acest an al pandemiei, activitățile extracurriculare au  fost în plan secund, dar, cu certitudine, 
ne vom lua revanșa când restricțiile se vor ridica. Elevii  se vor putea, de exemplu, bucura de o 
plimbare la  Grădina Zoologică din Galați, învățând astfel câte ceva despre animale.  Nutresc speranța 
că acea zi va  veni cât mai repede! 
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SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN 

 

Prof. înv. Prim. Aurica-Domnica GEORGIU                                                                                                         
Ṣcoala Gimnazială “Alexandru Vaida-Voevod” Bobâlna 

 

Sărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită şi solemnă dintre sărbătorile anului, care aduce 
omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Celebrarea miracolului 
Învierii este însoţită de o multitudine de tradiţii şi datini pascale. De la ouă roşii şi cozonac, la slujbe 
religioase edificatoare, iepuraşul colorat cu coşul său plin de bunătăţi sau numeroase superstiţii şi 
obiceiuri, Paştele este sărbătorit într-un mod cât se poate de vesel, fiind totodată şi o marcă a 
primăverii, un nou început, o speranţă în mai bine, o înnoire  

În ṣcoala noastră s-a derulat în acest an ṣcolar proiectul cu titlul “Cu gândul la satul de 
altădată”, proiect on-line, derulat în parteneriat cu alte trei ṣcoli din zone diferite  din România. 
Acesta a avut ca scop conservarea valorilor culturale autentice naţionale, cât şi împărtăşirea,  
respectarea, practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare.  

Dintre obiectivele activităţii  dedicate Sărbătorii Pascale amintim dezvoltarea capacităţii de a 
cunoaşte şi înţelege obiceiurile şi tradiţiile culturale şi meşteşugăreşti locale, stimularea curiozităţii 
pentru investigarea acestora; comunicarea modalităţilor de sensibilizare a copiilor în ceea ce priveşte 
arta şi tradiţia populară locală, înţelegerea protejării şi conservării acestora; realizarea unor schimburi 
de experienţă eficiente între diferite unităţi de învăţământ şi cadre didactice implicate în actul 
educativ; descrierea unor elemente specifice iniţierii copiilor în observarea obiceiurilor şi tradiţiilor 
locale (încondeierea ouălor); promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, 
pentru a transmite copiilor valorile spirituale ale poporului nostrum, consolidarea colaborarii între 
şcoală, familie, comunitate în scopul orientării şi aprecierii a valorilor tradiţionale. Deṣi activitatea s-
a desfăṣurat on-line, adaptată situaţiei actuale, ea  avut un impact deosebit asupra copiilor. Elevii  din 
ṣcoala noastră au aflat numeroase informaţii legate de încondeierea ouălor din filmuleţele, 
prezentările realizate de colegii lor din zona Bucovinei. Dacă ouăle roşii sunt simbol al sângelui 
dumnezeiesc căzut din răni, cele colorate sau încondeiate semnifică bucuria primăverii, veselia, 
renaşterea zonei. Încondeierea ouălor de Paṣte, este o tradiţie străveche, de origine precreṣtină, 
practicată exclusiv de femei, cu o săptămână înainte de Paṣte, în credinţa ca acestea nu se strică. 
Motivele ornamentaţiei ouălelor încondeiate se diferenţiază în funcţie de localitate. În prezent sunt 
folosite mai multe culori la încondeierea ouălor, fiecare din ele având un anume simbol: albul este 
simbol al purităţii, roṣul semnifică viaţa (culoarea sângelui), albastrul este culoarea cerului ṣi a 
apei, iar negrul reprezintă fertilitatea, galbenul reprezintă soarele si aurul, însă liniile pictate 
pe ouă simbolizează eternitatea. Ouăle, în trecut, se vopseau în culori vegetale, însă astazi se 
utilizează mai des cele sintetice, chimice.  

Din păcate, astăzi, comercializarea intensă a sărbătorii Paştelui a condus cu timpul la apariţia 
ouălor de ciocolată, dar şi a celor din lemn pictate cu motive tradiţionale şi vândute ca obiecte de 
decor. Pe fundalul acestei sărbători s-au dezvoltat numeroase jocuri, evenimente sau produse. Chiar 
și mulți non-creștini celebrează aceste aspecte ale sărbătorii, evitând aspectele religioase. 

De aceea pentru realizarea obiectivelor propuse este necesar a familiariza copiii încă de la 
vârstele mici cu valorile moral-etnice şi civice ale folclorului românesc tradiţional. Dorim să învăţăm 
copiii să îndrăgească meşteşugurile tradiţionale apreciate în ţară cât şi în afara ei. Am considerat 
oportun acest proiect în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care 
cultivăm sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului 



român. Lucrările realizate au reiterat farmecul deosebit al acestor sărbători, farmec ce reiese atât din 
semnificaţia religioasă, cât şi din tradiţii: oul pictat, masa încărcată cu mâncăruri tradiţionale.  

Implicarea tuturor copiilor în realizarea unor acţiuni de vopsire/încondeiere a ouălor, de 
participare la obiceiurile de Paşti a dus la formarea unei conştiinţe privind datoria omului de a păstra 
tradiţiile străbune. Rezultatele activităţii, pozele cu produsele ṣi filmuleţele realizate de ei au fost 
diseminate pe pagina de face-book ṣi site-ul ṣcolii noastre dar ṣi ale ṣcolilor partenere.  

                         

  



                      

Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 

Auroaică Claudia - Mărioara,                                                                                   
Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Sânnicolau Mare, Jud. Timiș 

 

 

Conceptul de activitate extracurriculară a apărut cu scopul reorganizării sistemului de 
învățământ, care se orientează pe formativ, astfel putem spune ca a apărut și în contextul necesității 
de a invata pe parcursul întregii vieți sau pe parcursul educației permanente.   

Deși a fost văzută ca pe o amenințare împotriva educației de tip curricular, scopul implementării 
ei a fost de a o completa pe cea de tip tradițional, făcând-o pentru cei dornici mai atractivă şi mai 
eficientă, jucând un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului 
atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

În afara casei, școala este cel mai popular, cel mai important loc pentru elevi.  

Ce ar putea fi mai natural decât includerea activităților extra-curriculare de divertisment, 
sportive, artistice sau tehnico-aplicative în educația elevilor? Printre altele, destinate relaxării elevilor, 
activitățile extra-curriculare reprezintă, de asemenea, instrumente sociale reale, care contribuie la o 
mai bună integrare în societate. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conținut specific, este in mod natural 
complementară activității de învățare realizată în clasă. În cadrul acestora, cu o deosebită influență 
formativă, sunt incluse toate formele de acțiuni care se realizează în afara programului propriu 
zis: plimbări, ieșiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele 
aceleiași grădinițe sau între grădiniţe, parteneriate școlare pe diferite teme, etc., dar toate cele 
enumerate au dispărut treptat odată cu începerea anului 2020. 

Schimbarea. Putem spune că acest cuvânt este cel care descrie perioada în care trăim. Timp de 
un an de zile, lucrurile s-au schimbat în mod constant, din toate punctele de vedere, de la nivelul 
economic, social pana la ceea ce înseamnă educația. Invatamantul a fost cel care a suferit o schimbare 
drastică, bruscă, trecând de la școala tradițională, școala „fata în fata fizic”, la școala „online”, iar 
împreuna cu acestea, a fost nevoită trecerea de la activitățile extracurriculare în aer liber la cele online.  

Astfel, activitățile extra-curriculare s-au mutat exclusiv în online, iar acest format vine în 
ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile disponibile 
urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital 
și utilizarea acestuia în scop academic. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare  și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul tău în această perioadă când totul s-a mutat în online: 

a) Activități extra-curriculare tehnico-științifice. Există cluburi și cercuri tematice, în care se 
învață aceste tipuri de activități extra-curriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și 
pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, 
copii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

 

b) Ateliere creative de arte frumoase. Dacă cele din urmă îți ajută copilul să ‘gândească logic 
și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și 



discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și 
dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

 

c) Activități extrașcolare de turism virtual. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și 
îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 

d) Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine. Copilul tău va avea mai multe 
șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, 
dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte 
mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate duce departe, acolo unde își dorește.  

 

 

 

  



 

Activităţile extraşcolare-între online şi tradiţional 

 

Brenoaia Aurora                                                                                                                     
Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Rm. Vâlcea 

 

Oricât de importantă este educaţia curriculară realizată în şcoală,nu poate cuprinde întreg 
orizontul influenţelor formative exercitate extraşcolar asupra copiilor, nu poate satisface setea lor de 
investigare. 

Activitatea extraşcolară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde o atenţie deosebită, adoptând o atitudine creatoare atît în modul de 
realizare, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă, valorificarea aptitudinilor şi dezvoltarea intereselor copiilor. 

Caracterul activ-participativ oferă facilitarea şi integrarea eficientă şi rapidă a copiilor în 
colectivitate,implicându-i în procesul de autocunoaştere. 

În perioada pandemiei,activităţile extraşcolare au căpătat o particularitate specifică învăţării 
online. Copiii au fost antrenaţi în activităţi online specifice vîrstei lor. Acest lucru a fost posibil şi 
datorită implicării familiilor lor. Pe lângă învăţarea online, pandemia a adus şi lipsa mişcării, lipsa 
socializării, alimentaţie mai puţin echilibrată. Fiind consultaţi în legătură cu desfăşurarea unor 
activităţi extracurriculare online, părinţii au fost de acord cu temele propuse, care să răspundă 
nevoilor lor. 

,,Gimnastica acasă,,a fost una dintre activităţi ,prin care copiii au fost antrenaţi pentru păstrarea 
condiţiei fizice. Particularizând, pentru copiii de grădiniţă, activitatea de mişcare s-a realizat pe fondul 
unor cântece specifice vârstei, punându-i în situaţia de a imita anumite mişcări plăcute lor. 

,,Sendviş vesel,,, o altă activitate care a plăcut copiilor,prin care ei au ,,bucătărit,, alături de 
părinţi,pregătindu-şi creativ sendvişul preferat cu legume proaspete. 

Pentru bună-dispoziţie,copiii au urmărit oline câteva spectacole de teatru,acestea fiind inspirate 
din cele mai îndrăgite poveşti ale copilăriei,presărate cu elemente inedite şi o mulţime de idei creative 
şi interactive:,,Pinocchio,, ,,Hansel şi Gretel,, ,,Croitoraşul cel viteaz,,. Pentru că mima este o 
activitate care necesită imaginaţie,,,Kids mim show,, a creat oportunitatea copiilor de a-şi arăta 
creativitatea în mimarea personajelor preferate. 

,,Atelierul lui Nemo,, a antrenat copiii în crearea din plastilină a  unor acvarii pentru personaje 
din desene animate legate de viaţa marină,pe care copiii le-au decorat cu materiale avute în casă. 

Cu prilejul diferitelor sărbători:Ziua Naţională a României, Ziua Unirii, au fost prezentate 
online activităţi specifice ca:realizarea unui steag,confecţia unui album cu imagini din ţară, audiţii. 
Ceea ce a lipsit a fost întâlnirea fizică a copiilor, relaţionarea. Desfăşurarea online a activităţilor a fost 
o provocare atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru copii şi părinţi. Au fost solicitate creativitatea, 
imaginaţia, eficienţa şi dinamica. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

 

Prof. Avramescu Simona                                                                                                     
Școala Gimnaziala Veţel 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme.  

Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar 
sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități 
realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor 
clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ.  

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predareînvățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 • înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

 • au rol complementar celui al școlii;  

• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

 • oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. 

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. Activitățile extrașcolare 
reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un impact pozitiv asupra 
dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale.  

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 • participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 • participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani;  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 



extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei.  

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea 
finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul 
activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai. Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează 
implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între 
componenta cognitivă și cea comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea 
lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 

  



 

Importanța parteneriatului cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 

Prof. Mihaela Azamfirei 
Grădinița P. P. nr. 14 Iași 

 
 
Parteneriatul educațional reprezintă o direcție educativă necesară dezvoltării actuale a școlii 

românești. Posibilitatea angajării factorilor responsabili din mediile formal, informal și non-formal 
determină gradul de succes al elevului. Familia și comunitatea sunt două componente care au sarcina 
de a sprijini școala pentru valorificarea potențialului fiecărui individ. De regulă această îndatorire se 
realizează pe baza unor parteneriate, mereu actualizate în funcție de obiectivele urmărite sau de 
contextul socio-politico-economic care poate opera modificări majore de formă și conținut. 

În viziunea unor pedagogi pregătirea pentru viață a tânărului de mâine începe din primele luni 
de existență, iar primii care pun bazele educației sunt părinții, familia. Aceasta oferă copilului un 
mediu afectiv, social, cultural fiind o școală a sentimentelor în care se modelează sub acest aspect 
personalitatea. Atitudinile și comportamentele părinților vor fi primele modele copiate cu fidelitate 
de copii. 

Alți autori consideră că procesul instructiv și educativ în familie și în școală reprezintă cadrul 
cel mai potrivit pentru dezvoltarea armonioasă, fizică și psihică a copiilor. Atât în familie cât și în 
școală copilul capătă responsabilitatea îndeplinirii unor sarcini precise și învață să cunoască criteriile 
pentru alegerea și aderarea la valorile sociale ale colectivității, ale culturii și civilizației. 

Odată cu intrarea copilului în sistemul de învățământ școlii îi revine sarcina pe de o parte de a-
i  instrui și forma pentru viața profesională și socială, iar pe de altă parte  de a conștientiza părinții de 
importanța implicării în educația copiilor lor prin susținerea actului educațional. Obiectivul principal 
al colaborării grădiniței cu familia constă în conturarea unității de acțiune a celor doi factori 
educaționali, finalitate a cărei îndeplinire este condiționată de unitatea de concepții și exigențe, de un 
mod convergent de acțiune, de o bună cunoaștere reciprocă și de o atitudine reciprocă deschisă. 

Cercetările desfășurate în Statele Unite și în unele din Europa arată că atunci când școlile, 
familiile și comunitatea, pe ansamblu, lucrează împreună ca parteneri, beneficiarii sunt elevii. 
Parteneriatele dintre școli, familii și comunități produc efecte pe multiple direcții: ajută profesorii în 
munca lor, perfecționează abilitățile școlare ale elevilor, conectează familiile cu membrii școlii și ai 
comunității, stimulează serviciul comunității în folosul școlii, oferă servicii și suport familiilor, 
creează un mediu mai sigur în școli.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorința de a ajuta elevii să aibă 
succes la școală și mai târziu, în viață. Atunci, când părinții, elevii și ceilalți membri ai comunității 
se consideră unii pe alții parteneri în educație, se creează în jurul elevilor o comunitate suport care 
începe să funcționeze.  

Un aspect pe care Curriculum pentru educație timpurie  îl are ca țintă este promovarea 
parteneriatului educațional, în special al parteneriatului cu familia, punându-se accent pe implicarea 
părinților în educația copilului, conștientizarea acestora cu strategiile de cunoaștere a copilului, 
convingerea părinților de a investi în dezvoltarea personală a propriilor copii, sporind în acest fel 
încrederea familiei în grădiniță, contribuind astfel la eficentizarea activităților instructiv-educative 
desfășurate de către cadrul didactic. 

Una din modalitățile de implicare a părinților în educația copiilor este oferirea de posibilități de 
participare la acțiuni educative, iar proiectul de parteneriat constituie o astfel de modalitate. Prin 
activitatea de parteneriat cu părinții ne asigurăm un sprijin în propria activitate. Învățându-i pe părinți 
să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și relațiile dintre părinți și copii. Prin 
cooperarea reală și comunicarea cu părinții, grădinița pune bazele unei unități de decizie și de acțiune 



între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor - problemă, a 
conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului.  

Se poate concluziona pe baza celor prezentate că parteneriatele educaționale au un rol important 
în educația preșcolarilor și școlarilor, dar sunt necesare și cadrelor didactice. De altfel, cadrele 
didactice realizează parteneriatele în funcție de scopul și obiectivele urmărite, domeniul de interes, 
forma de finanțare. 
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Activitațile extrașcolare în perioada pandemie învățământul preșcolar 

 

Educatoare: Babescu Lăcrămioara 
Liceul Teoretic”David Voniga”-Giroc 

 

 

Activităţile extracurriculare în perioada pandemiei de COVID-19 se desfășoară cu oarecare 
greutate deoarece ieșirile în aer liber sunt reduse  astfel  totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop  educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, ele fiind 
conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii copilului asigurată de 
educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a copiilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru grădiniță. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădinița cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie 
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 
deosebite. 

În cadrul acestor activităţi copii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

 Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 

1. Înglobează activităţile organizate de către grădiniță şi de către alte instituţii 
extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de creaţie tehnică, centre ale tinerilor 
turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru copii) 



 2. Au un rol complementar rolului grădiniței, văzută ca sistem puternic formalizat de 
transmitere de cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca grădinițele să asigure experienţe care să susţină 
dezvoltarea în ansamblu a copiilor. 

 3. Depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului grădiniță –  familie  – comunitate.    

Dezvoltarea preșcolarilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 
extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua preșcolară 
–   familie  – comunitate: „sunt  parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de 
familii şi colegi.” 

3. Oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
tinerilor. 

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au 
la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate 
în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, copii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale.         

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură 
cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .              

Cu siguranță invățământul on line va râmăne o provocare pentru fiecare cadru didactic 
preșcolar, copii și familie dar împreună susținându-ne uni pe alți vom reuși cu siguranță să ieșim la 
capăt cu cele mai bune rezultate posibile. 

  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 
 

Club Sportiv Școlar Unirea Iași 
Profesor BABIUC Ioana 

 

 

Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din punct 
de vedere intelectual, moral, estetic și fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de acțiuni și 
influențe educaționale de-a lungul vieții. 

Specialiștii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare pentru viață, respectiv 

- Educația formală (școlară)  
- Educația nonformală (extrașcolară)  
- Educația informală (cunoștințele pe care individul le preia zi de zi în 

familie, cu prietenii,  pe stradă, în mass -media 

Educația nonformală își are începuturile încă din timpul fondării educației și conține majoritatea 
influențelor educative care au loc în afara clasei, fiind activități extrașcolare sau activități opționale. 
Are un caracter mai puțin formal, dar cu acelașii rezultat formativ. 

Activitățile educative plasate în cadrul acestui tip de educație sunt flexibile și vin în 
întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană. 

Procesul educațional presupune și forme de muncă didactică complementară actiivităților 
obligatorii. Oricât de important ar fi educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu 
epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. 

Activitățile extrașcolare se realizează dincolo de procesul de învățământ și își au locul și rolul 
bine stabilit în formarea personalității tinerilor. Activitățile extrașcolare constituie modalitatea 
neinstituționalizată de realizare a educației. 

Prin activitățile extrașcolare se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creative în diferite domenii. Activitâțile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului 
de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a 
timpului liber. 

Activitățile extrașcolare sunt definite printr-un caracter atractiv, o atmosferă relaxantă, iar copiii 
participă cu dăruire și implicare. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini special, antrenarea elevilor în 
proiecte cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu 
atitudini cacarcteriale. 

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți 
de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intellectual. 



Acest tip de activitate are menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și util și 
de a-l transforma într-o sursă educațională. 

Este necesar ca în activitățilr extrașcolare, obiectivele intructiv-educative să primeze, dar 
trebuie să fie integrate în mod echilibrat și momentele recreative. 

 
Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 
 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   
spectacole   imprimă   copilului   un   anumit   comportament,  o   ţinută   adecvată   situaţiei, 
declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi.   

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor   şi   resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 

Pandemia a afectat activităţile extraşcolare pentru elevi, dar cadrele didactice au 
abilitatea de a se adapta acestei situații și de asemenea, au puterea de a-i convinge pe elevi,  de 
a-i sprijini și dirija spre schimbare. 

Indiferent că ne referim la activități pentru preșcolari, elevi din ciclul de învățământ primar, 
gimnazial sau elevi de liceu, profesorii și părinții trebuie să se documenteze cu atenție înainte, și să 
planifice activitățile din timp, în funcție de orarul școlar , respectând momentele de recreere. 

Activitățile sunt organizate pe durata întregii săpțămâni, iar rolul acestora intervine în 
dezvoltarea personalității și a menținerii stării de bine. 

Este dificil să organizezi activități extrașcolare într-un spațiu destul de limitat (casă, curte, 
apartament, în jurul blocului), dar creativ, observând abilitățile și înclinațiile elevilor pentru 
îmbunătățirea și întreținerea mediului  

Profesorii și învățătorii sunt elemente cheie în planificarea acestor activități, cei care stabilesc 
programul activităților, pe baza propunerilor venite din partea părinților și elevilor. Este important ca 
activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, informală. 



Legătura profesor-părinte-elev a avut o importanță deosebită în această perioadă, asigurându-
ne în permanență, reciproc că, elevii nu prezintă comportamente diferite, față de cele cunoscute și am 
acordat o atenție deosebită în exprimarea sentimentelor, față de situația impusă de pandemie. 

Excursiile, vizitele la muzee, monumente şi locuri istorice, case memorial au fost inlocuite cu 
vizionări de documentare video, fiind obligați să ne adaptăm la schimbare. Elevii au înclinații și au 
dobândit abilități tehnologice extraordinare și o curiozitate mare pentru tot ce înseamnă tehnologie 
de ultimă oră, ceea ce îi ajută în viitor. 

Datorită situațiilor impuse de pandemie, vizionarea meciurilor sportive s-a realizat online, apoi, 
acceptând discuții , comentarii, aplicând jocul pe roluri pentru a dezvolta abilitățile de comunicare. 

De asemenea, efectuarea regulată a exercițiilor fizice adaptate cu ajutorul mobilierului existent, 
într-o încăpere bine aerisită, în fața unei ferestre deschise, a ajutat elevii pentru a-și menține o stare 
de bine și a învăța cât de important este sănătatea organismului.Cine practică sportul în general 
înseamnă că este o persoană disciplinată şi cu o rigoare a programului.  

Dacă discutăm despre ecologie să zicem, plantare de copaci sau activităţi apropiate de acest 
domeniu, s-a reușit de către elevi, curățarea zonei locuinței (împrejurul blocului) și plantarea unor 
flori în grădină sau chiar în ghivece de apartament. 

Consider că această perioadă cu restricții specific pandemiei a dus la o responsabilizare a 
elevilor pentru studiul individual, la o adaptare tehnologică rapidă și la o cunoaștere mai bună a 
sinelui, dar prin lipsa apropierii fizice s-a pierdut din gradul de socializare dobândit. 

 

 

 
 

  



 

Activitățile extrașcolare – între online și traditional 
 

Grădinița Nr. 1, Albeni, Gorj                                                                                       
Profesor învățământ preșcolar Bachichie Maria 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

A 



„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele 
mai multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in 
contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice:plimbări, excursii, tabere. 
In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea 
si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 
principal pe viața în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect 
si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. 

Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 
respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări si recunoaștere a 
aptitudinilor. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de 
activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea 
acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de 
modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care = 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea 
din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ... altfel! 

 

Profesor învățământ primar Băcișor Maria Cristina 
Școala Gimnazială Petre N. Popescu, Vînători, Jud. Mureș 

 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, 
care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul orelor obligatorii 
(curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ceea ce se arată sau  se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă sănătos, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei. 

În funcție de locul desfăşurării activităţilor extracurriculare  şi instituţia care le gestionează,  
putem clasifica activitățile extracurriculare astfel: 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a 
lecţiei; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 
acestora; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 
educative; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu 
funcţii educative. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 
- activităţi cu întreaga clasă de elevi; 

- activităţi realizate pe grupe de elevi; 

- activităţi individualizate; 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 
- activităţi de educaţie intelectuală; 
- activităţi culturale; 
- activităţi sportive; 



- activități artistice; 
- activități de educație morală. 
 În continuare aș vrea să exemplific câteva activități extrașcolare realizate împreună cu elevii 

mei. 
 Menționez că activitățile sunt din timpul clasei pregătitoare (anul școlar 2018-2019) și clasei 

I (anul școlar 2019-2020).  

 În timpul clasei pregătitoare am organizat : 

 - Serbare de Crăciun;  

 - Serbarea Primăverii; 

 - Serbare de sfârșit de an școlar; 

 - Școala Altfel cu activități plastice, creative. 

        

 

                                                                                                        Figură 2 Serbarea Primăverii 

  

Figură 1 -  Serbare Crăciun 

Figură 3 - Școala Altfel - Atelier de creație Paște 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activitățile extrașcolare desfășurate le-au  produs bucurie atât elevilor, cât și părinților care au 

venit să îi vadă și să îi încurajeze pe elevi. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

Clasa I (2019 – 2020) a reprezentat un an școlar aparte, fiind marcat de pandemia de Covid – 
19 care s-a abătut asupra țării noastre cu virusul molipsitor, oprind școala tradițională, aceasta 
devenind online pe diferite platforme și utilizând diferite site-uri web. Activitatea școlară a elevilor 
s-a desfășurat din luna martie 2020 în fața monitoarelor, pe tablete sau telefoane, folosind linkuri sau 
fotografii drept resurse educaționale. Pentru că m-am oprit în momentul de față asupra activităților 
extrașcolare vreau să expun modul de desfășurare al activităților din ,,Școala altfel” realizată online 
cu elevii mei de clasa I. Vreau să subliniez implicarea familiei în realizarea sarcinilor primite de elevi 
în mediul online. Dacă la școală activitățile se realizau în grup în mediul școlar, acasă s-au desfășurat 
individual, în fața unei camere care îi filma sau îi fotografia pentru a transmite mai departe online 
activitatea desfășurată.  

Figură 4   Atelier de creație - Paște 

Figură 5 - Școala Altfel - Carnaval Figură 6 - Serbare - La revedere Clasa Pregătitoare 



Exemplific în continuare temele pentru activitatea extrașcolară desfășurată  de către elevii mei 
în ,,Săptămâna altfel”, activitate pe care am încercat să o realizăm online și am și reușit. Bucuria 
realizării a fost mare când am văzut cât s-au străduit pentru a duce la sfârșit sarcina primită, 
beneficiind doar de ajutorul părinților și de susținerea mea în mediul virtual. 

 Activitățile extrașcolare  ,,Altfel...”, online au fost: 
- Micul bucătar – prepararea unui fel de mâncare; 
- Mâini îndemânatice – activitate creativă; 
- Hai la film – vizionare de filmulețe, basme românești pe canalul youtube; 
- Sport și sănătate – activități sportive; 
- Micul gospodar – treabă în gospodărie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 7 Serbare Crăciun Clasa I 
Figură 8 Micul bucătar 

Figură 9 Micul bucătar 

Figură 10  Mâini îndemânatice Figură 11 Sport și sănătate 



 

 

 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune fiecare elev, fie el în 
mod tradițional sau în mediul online. 
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Figură 12  Sport și sănătate 
Figură 13  Micul gospodar Figură 14  Micul gospodar 



 

“STIMULAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR PRIN 
ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE” 

 

Autor: Prof. înv. preprimar Baciu Mariana 
Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”- Fetești, Ialomița 

 
 
 
Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”  (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. Există câteva lucruri 
esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună şi exerciţiu. 
Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. Fiecare micuţ 
simte nevoia să fie călăuzit. Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după acelaşi model. Ceea ce diferă este 
ritmul personal al fiecăruia. 

Pornind de la trebuinţele preşcolarilor am putea încerca o definiţie a meseriei de educatoare: 
dragoste pentru copii; respect faţă de interesele şi capacităţile copiilor; capacitatea de a implica 
preşcolarii, conştient şi activ, în activităţile de învăţare, precum și în alte tipuri de activități educative, 
de responsabilizare socială și de voluntariat; încredere în capacităţile copiilor şi încurajarea lor 
permanentă; disponibilităţi de comunicare; afectivitate; colaborare; plăcerea de a călători în lumea 
basmelor şi a poveştilor; dragoste pentru poezie; plăcerea de a te mişca, de a dansa; disponibilitatea 
de a te juca alături şi cu copilul; capacitatea de a respecta libera opţiune a copiilor. 

Profesionalismul educatoarei se manifestă în alegerea celor mai potrivite căi şi mijloace pentru 
a face accesibilă înţelegerea cunoştinţelor predate, priceperea de a organiza sub diferite forme 
activităţile propuse, capacitatea de a înţelege copilul, de a-l sprijini şi încuraja atunci când este cazul. 

Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca întreaga noastră 
activitate la grupă să cuprindă activități, acțiuni sau elemente care să asigure formarea și dezvoltarea 
la copii a abilităților de interacțiune cu adulții, cu copiii de vârste apropiate, de a accepta și respecta 
diversitatea, formarea comportamentelor prosociale.  

Responsabilizarea copilului preșcolar este o aptitudine ce trebuie învățată, iar părinții au un rol 
esențial în acest sens.  Părinții trebuie să fie dispuși să acorde libertatea copilului pentru: a lua decizii; 
a demonstra că pot face un lucru; a învăța din propriile greșeli. Învățarea și însușirea responsabilității 
ajută la maturizarea copilului și reprezintă o poartă deschisă către succes.  

Responsabilitatea își are influența în multe părți din dezvoltarea copilului. Îl ajută să fie 
autonom, să se descurce pe propriile puteri, să nu depindă de ceilalți. Un copil responsabil câștigă 
încrederea celor din jur, a părinților, prietenilor și este o persoană pe care te poți baza fără ezitare. În 
cadrul grădiniței copiii sunt familiarizați cu regulile grupei, ce trebuie respectate și urmate cu 
conștiinciozitate. Astfel ei devin responsabili cu ordinea și curățenia în sala de grupă, cu îngrijirea 
plantelor, cu distribuirea anumitor materiale etc.  

Fiecare copil are dreptul la educaţie, la activitate culturală, la o viaţă lipsită de grija zilei de 
mâine. 

Prin toate demersurile pedagogice intreprinse pe parcursul activității școlare și extrașcolare 
urmărim modelarea copilului în conformitate cu obiectivele societății democratice. În cadrul 
activitătilor extrașcolare copilul se exprimă de multe ori liber, fără a fi încorsetat de aprecierea prin 
note sau calificative, își dezvoltă armonios personalitatea. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc complementară 
activităţii de învăţare realizată în sala de grupă. Acest gen de activitate are o deosebită influenţă 



formativă asupra copiilor, în toate formele ei de organizare: plimbări, excursii, vizite, concursuri, 
spectacole, programe artistice, etc. 

Obiectivele generale ale activităților extrașcolare sunt: formarea personalităţii autonome şi 
creative; îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur; stimularea capacităţii de 
a aplica cunoştinţele însuşite anterior; dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţiei 
copiilor, ca premise ale acumulării succeselor viitoare. 

În cadrul activităţilor extracurriculare copiii se confruntă adesea cu situaţii noi, prin acţiuni 
directe în care sunt puşi în situaţia de a utiliza în diferite contexte, cunoştinţele sau abilităţile 
dobândite anterior. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grădiniță, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

O mai mare contribuție în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea 
în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Grădiniţa, oricât de bine ar fi 
organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm copilului, nu poate da 
satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de 
acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoastere, să le ofere 
prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri 
durabile. 

Experienţa a peste 25 ani de activitate în mijlocul copiilor, mi-a întărit convingerea că serbările 
copiilor au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Amintim unele 
din serbările organizate cu diferite prilejuri cum sunt: Vine Moş Crăciun, Eminescu - Luceafărul 
poeziei româneşti, Hai să dăm mână cu mână, E ziua ta măicuţă, 1 Iunie, Serbarea de sfârşit de an, 
etc. Iată deci că prin frumoasele serbări prezentate de către copii în faţa părinţilor adeveresc arta unui 
mare şlefuitor de cuvânt, care s-a identificat trup şi suflet lăsând să vadă amprenta şi atmosfera sfântă 
a diferitelor sărbători. Aceste serbări organizate evaluează talentul colectivului clasei şi al fiecărui 
copil în parte. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“ cât şi “spectatorilor“, elevi 
şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

În luna decembrie s-au desfășurat activități și serbări diverse pentru a sublinia datini și tradiții 
specifice țării noastre. 

 Folclorul a reprezentat întotdeauna pentru poporul român exprimarea bogaţiei sale spirituale. 
Pentru păstrarea identităţii noastre naţionale nealterate, trebuie să cultivăm în sufletele copiilor, încă 
de la cea mai fragedă vârstă, admiraţia şi interesul pentru folclorul românesc, pentru a-l putea percepe 
treptat, nemijlocit şi pentru a-l simţi cu plăcere. Ei trebuie să cunoască tradiţiile, obiceiurile şi arta 
populară, să le înţeleagă semnificaţia şi să le preţuiască, prin susţinerea şi exemplul “celor mari” – 
educatoare, părinţi, comunitate. Totodată s-a urmarit cultivarea admiraţiei şi a dragostei pentru 
frumuseţea şi armonia limbii române, pentru bogăţia şi frumuseţea folclorului românesc (cântece 
populare, strigături, colinde, zicători, proverbe, etc), pentru armonia şi perfecţiunea portului popular 
strămoşesc. Astfel s-au desfasurat “Șezătoare ca-n povești, numai la Fetești gasești!”. 

În cadrul proiectului tematic ,,Povești la gura sobei“, desfăşurat timp de o săptămână, ne-a ajutat 
să intrăm în lumea mirifică a poveştilor.  

Astfel, împreună am desfăşurat o serie de activităţi prin care am aflat foarte multe informații 
despre autorii poveștilor, ne-am consolidat cunoștințele despre povești, ne-am familiarizat cu 
personajele, pentru că “Poveștile ne învață lucruri bune pentru viață!”. Părinţii ne-au sprijinit  
aducându-ne imagini cu aspecte legate de această temă, cărți deosebite cu povești, cărți de colorat cu 
text, pliante cu scene din povești, discuri și casete cu povești, diafilme și tot ceea ce au considerat că 
ne-ar fi putut satisface curiozitatea. Am rezolvat la matematică probleme ilustrate cu personaje din 
povești, am realizat diagrama Venn cu personaje pozitive, personaje negative, din poveștile cunoscute 
și studiate de noi. În cadrul activităților practice, am realizat prima noastră carte de povești, am creat 
costume și măști pentru carnaval, am desenat personajul preferat.  



Pentru a fi remarcate rezultatele muncii noastre și contribuția lor în a ne dezvălui o parte din 
tainele cărților de povești, i-am invitat să participe la evaluarea finală a proiectului tematic în cadrul 
căruia s-a desfașurat spectacolul oferit de copii: ,,Carnavalul personajelor din poveşti”.  

Pe data de 8 martie, s-a desfășurat activitatea intitulată ”Mamei, primăvara-n dar” în care 
preșcolarii gradiniței au susținut un program artistic constând într-un colaj de cântece și poezii 
dedicate mamei, oferindu-le la final în dar un coșuleț realizat de ei. Copiii au fost foarte încântați că 
au reușit să le facă o surpriză placută mămicilor/bunicilor, cei din urmă fiind vizibil emoționați și 
încântați.  Prin astfel de activități copiii își dezvoltă abilitățile de lucru în echipă, se simt utili, își 
stimulează creativitatea, imaginația își dezvoltă abilitățile de comunicare și creșterea stimei de sine. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. 

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Ţin să precizez că renunţarea la serbări  
înseamnă sărăcirea vieţii sufleteşti a copiilor, privarea lor de sentimente şi emoţii estetice de neînlocuit, 
fiindcă cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale copiilor, atenţia, memoria, gustul 
pentru frumos. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune grupa de copii.  

O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi 
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia 
reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile 
nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a 
nivelului cultural. 

Preşcolarul trebuie  învăţat să fie receptiv la nou, să vibreze în faţa frumuseţilor naturii,a lumii 
în continuă schimbare şi să aprecieze valorile trecutului. 

Excursia ca activitate extracurriculară, organizată de grădiniţa noastra are multiple valenţe de 
informare si educare a preşcolarilor, contribuind la adâncirea si ,,ancorarea” în realitatate a mediului 
natural si social explorat direct. Conţinutul didactic al excursiilor este mai variat si mai complex decât 
al activităţilor în sala de grupă, având un caracter atractiv, preşcolarii participând într-o atmosferă de 
voioşie, optimism şi însufleţire la asemenea acţiuni. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Am avut multe succese atât la concursurile locale 
cât şi la cele interjudeţene, naţionale şi internaţionale.  

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 
persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public  
este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 
omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 
filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. Voluntariatul 



reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine dorește poate fi voluntar. 
Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie in primul rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea 
ce faci trebuie să vină din inimă și nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva.  

Noi, cadrele didactice avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori umane 
care să le permită o bună integrare în societate.  

Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să contribuie, după puterile lor, la 
creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere 
al educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, preșcolarii constatând 
că ceea ce învață la  grădiniță poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete; acțiunile dezvoltă la 
copii responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor; se creează legături la nivelul comunității; 
se stimulează gândirea critică; se educă percepția multiculturalității; se dezvoltă stima de sine și 
devotamentul pentru ideile civice. 

Copiii, de cele mai multe ori sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități, dar, 
dacă li se oferă ocazia, ei pot deveni chiar un model pentru cei mari, ca vârstă sau ca statut în 
comunitate. Aceştia sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm molipsitor, care 
poate antrena alți membri ai comunității în procesul de schimbare. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului educațional ”Bucuria de a dărui”, ce se 
derulează pe tot parcursul anului școlar, copiii sunt sensibilizaţi de anumite probleme sociale, fie prin 
grija faţă de copiii cu diferite dizabilităţi sau faţă de bătrani, sunt stimulaţi în dorinţa de a-şi ajuta 
semenii, de a socializa. Prin acţiunile de voluntariat desfăşurate la această varstă creşte încrederea în 
sine, simţindu-se folositor pentru cei din jur. Ceea ce este cel mai important este că va învaţa de mic 
să îi ajute pe cei care au nevoie de sprijin, fără a aştepta în schimb beneficii materiale, mulţumirea 
sufletească fiind infinit mai mare decat orice recompense pe care le-ar primi. Astfel de experienţe te 
învaţă că a dărui înseamnă să fii OM, la urma urmei ce înseamnă omenia, dacă nu încercăm să fim 
alături de oamenii care au nevoie de noi, dacă nu ne străduim să aducem zâmbetul pe chipul unor 
copii cu dizabilităţi, să încercăm să-i facem să se simtă cât mai normali şi să-i ajutăm să capete 
încredere în sine. Omenia înseamnă bunătate şi generozitate.  

Vom acorda o importanță deosebită implicării preșcolarilor în acțiuni de voluntariat, învățându-
i astfel să le pese de problemele comunității, să-și asume un rol activ, și să genereze soluții creative 
la diversele probleme cu care se confruntă. 

 
„Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Ele trebuie 

simţite cu inima.”  Helen Keller   
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Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul 
lecţiilor.  

În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite 
obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la 
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă 
cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea 
şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea 
trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă 
independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, 
ele presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare”.  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. 
Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Indiferent de modul în care se desfăşoară, faţă- în- faţă sau online, activitatea extracurriculară 
e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde 
atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât 
şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru 
oferta educaţională. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat  în online în această perioadă, iar acest format vine 
în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

În primul rând, pentru a fi la fel de eficientă ca activitatea desfăşurată  faţă-în-faţă, trebuie să 
se ţină cont de natura activităţii, de timpul  planificat, pregătirea pentru activitate. Activitatea trebuie 
adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor.  

Putem să vedem însă și câteva dezavantaje: dificultăţile în utilizarea internetului, problem de 
utiliyare şi accesare a informaţiilor, lipsa comunicării reale.  

Activităţile extracurriculare sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi 
orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. În urma 
unor studii s-a constatat că elevii care participă consecvent la activităţi extraşcolare şi extracurriculare 



au un nivel mai redus de agresivitate, lucru care este de dorit să fie luat în calcul de către elevi, părinţi 
şi cadre didactice şi nu în ultimul rând de forurile superioare, pentru diminuarea violenţei. Activităţile 
extraşcolare diverse la care au acces elevii, promovate de către mass-media, oferă cadru propice 
pentru consumul energetic şi eliberarea de tensiune acumulată. Şi de aici desprindem valenţa 
educativă – ele servesc dezvoltării copiilor, atât sub aspect cognitiv, lărgind orizontul lor de 
cunoaştere şi îmbogăţindu-l cultural, cât şi sub aspectul formării morale şi spirituale. 
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O altfel de poveste de Paști 

 
 

Autor: Prof. Baciu Valentina Daniela 
 
 
 
Era Sâmbăta Mare. 
Fluturii zburau, florile dansau în bătaia lină a vântului. Parfumul amețitor al florilor de cireș 

intra pe fereastra camerei mele.  
Tocmai mă întorsesem acasă de la o scurtă plimbare. Cumpărasem un ou decorat cu petale roșii 

ca sângele Mântuitorului pe care urma să îl pun pe un raft, în camera mea pentru a-l admira ca în 
fiecare an, în preajma Paștelui. 

10 ani mai târziu... 
Era Sâmbăta Mare. 
Mi-am adus aminte de oul cumpărat când eram copil. Când m-am dus să verific starea lui, 

acesta... dispăruse! Nu am crezut în magie până acum, când a apărut o pasăre de foc care avea în cioc 
un plic. Am deschis plicul și am zărit o scrisoare: 

„Ființă umană, 
Sunt Vrăjitoarea Clar de Lună. Probabil nu mă cunoști dar am să-ți spun câte puțin despre mine. 

Trăiesc încă de când a fost înviat Iisus, iar ouăle înroșite cu picături din sângele lui îmi pot dărui 
tinerețea, un lucru prețios pentru mine. Devenind din ce în ce mai bătrână, puterile mele au început 
să fie mai slabe, așa că am nevoie de cele douăsprezece ouă roșii din această lume. Cel de-al 
doisprezecelea ou fiind ascuns în casa ta. 

Dacă nu ți-ai dat seama, oul din vitrina ta a dispărut. Așa că, găsește-l și adu-mi-l până diseară, 
altfel voi adormi toată planeta! 

Asta a fost tot ce am dorit să îți spun. 
Îți urez o zi....” și a urmat ceva ce m-a îngrozit. 
Deodată, am simțit un fior pe șira spinării. Viața tuturor era în mâinile mele. 
Imediat am început să caut oul. Trecuseră mai bine de 4 ore. În sfârșit, l-am dibuit: mama îi 

schimbase locul.  Dar problema era că nu știam unde se află vrăjitoarea. 
Pasărea de foc s-a întors: 
„Acum că ai găsit oul, pentru a afla unde mă ascund de voi, va trebui să rezolvi următorul rebus: 
 
      Odată ce ai rezolvat rebusul, pasărea mea, Oz, te va aduce la mine.” 

Cu greu dar cu manualul 
de religie în față, am reușit să 
rezolv rebusul. Apoi, cu 
ajutorul credinței mele, am 
deslușit jocul vrăjitoarei: 1. 
Elisabeta; 2. Bucură-te; 3. 
Mântuire; 4. Nazaret; 5. 
Gavriil; 6. Înger; 7. Iosif; 8. 
Betleem; 9. Smirnă; 10. Irod; 
11. Învierea. Sărbătoarea 
scrisă pe verticală a fost Buna 
Vestire 

După ce am terminat, Oz 
m-a dus la bârlogul Vrăjitoarei 
Clar de Lună.  



Aceasta mă aștepta cu un zâmbet malițios. I-am dat cel de-al doisprezecelea ou. 
-Tu chiar te așteptai să te las să scapi așa repede? zise Vrăjitoarea. 
-Dar ți-am adus oul! Ai făcut o promisiune! 
-Știi, draga mea, ar trebui să ai încredere în nașa ta... 
 
-POFTIM? Dar te-am pierdut acum 10 ani, după ce am cumpărat oul de la negustor. 
-Îmi pare rău dar nu am putut să îmi continui viața fără puterile mele speciale. A trebuit să te 

părăsesc. 
-Asta înseamnă că am și eu puteri magice? 
-Da, poți să rămâi cu mine ca să te învăț să le folosești. Vom conduce lumea împreună! 
-Niciodată! Eu nu voi face asta niciodată! Nu voi distruge lumea pentru care s-a sacrificat Iisus!  

Am apucat crucea de la gâtul meu și mi-am folosit puterile pentru a-mi transforma nașa într-un 
porumbel alb.  

Ea încă zboară printre noi, e Speranța că oamenii pot să se schimbe, dacă vor! Vreau să vă 
spun că faptele bune, iubirea și credința sunt bănuți cu care poți cumpăra Cerul. Nu fiindcă El ar fi 
atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel bănuț, așa 
cum ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci dă, mai degrabă, un pahar cu apă rece! El poate 
răcori arșița supărării, a tristeții. 

 
 

  



 
 

Activitățile extrașcolare la preșcolari-între online și traditional 
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Activitățile extrașcolare la preșcolari -între online și tradițional reprezintă un “portal” între 

activitățile reale și cele virtuale. Trecerea de la activitățile extrașcolare tradiționale la cele online, 
necesita o atenție aparte, deoarece la nivel preșcolar aceste schimbări sunt procesate mult mai greu 
de “tinerele vlăstare”. Pe lângă o atenție sporită, este necesar să abordam și o răbdare aparte deoarece 
aceste schimbări nu se pot realiza peste noapte sau de la o zi la alta, fară a afecta comportamentul 
copiilor.  

În calitate de cadru didactic, aceste schimbări sunt observate cu multă atenție. Ca și scop 
principal, activitățiile extrașcolare sunt de a ne dezvolta bagajul de cunoștinte cât și de a ne integra 
cu mai multa ușurință într-un anume grup tintă. Activitățile extrașcolare propuse de către mine aveau 
întotdeauna un scop bine definit și anume de a ne cunoaște țara, originile cât și animalele care 
conviețuiesc cu noi pe aceste meleaguri. Pentru preșcolari, aceste activități reprezentau o șansă în 
plus de a cunoaște și de a învață câteva aspecte legate de noi și de mediul înconjurător. 

Primele activități extrașcolare tradiționale au constat în vizitarea împrejurimilor din 
localitate,apoi grădinilor: zoologice și botanice din împrejurimi(Oradea,Jibou). În cadrul acestei 
activități, preșcolarii au avut ocazia să observe atât animale domestice cât și sălbatice, totodată aflând 
și detalii esențiale despre fiecare în parte (modul de alimentație, durata de viață, habitatul natural). 
Animalele care au stârnit cea mai mare curiozitate preșcolarilor sunt: leul, tigrul, zebra, etc. Acestea 
au beneficiat de o atenție aparte deoarece, pentru majoritatea erau prezente doar în cărțile de colorat, 
iar în realitate nu știau cum arata. 

Următoarele excursii au vizat o serie de monumente istorice, cu o relevanța însemnată pentru 
noi că și popor. Entuziasmul preșcolarilor a fost aproximativ la fel, spre satisfacția organizatorilor. 
Printre cele mai impresionante obiective se numără: Muzeul Aurului, Muzeul Tarii Crisurilor, Turnul 
Primăriei, etc. 

În momentul în care facturii externi au făcut o anumită presiune asupra învățământului 
preșcolar, cadrele didactice au fost nevoite să implementeze noi variante și noi activități extrașcolare. 
Printre acestea se numără și “excursiile” virtuale la diverse obiective turistice, la nivel national cât și 
international. Preșcolarii au îmbrățișat cu drag, aceste noi metode de învățare și cunoaștere, astfel că 
am abordat tot mai multe teme, pe care le-am realizat prin intermediul acestora. Temele au fost mult 
mai numeroase și mai vaste, deoarece intervalul de timp pentru realizarea  fiecărei teme era unul 
relativ redus. Totuși la activitățile onlaine am avut nevoie de sprijinul părinților,sau a fraților mai 
mari pentru ai ajuta pe ”prichindei”să se conecteze pe Zoom sau pe linkul ce era trimis pe 
WhatsApp.Evaluarea acestor activități am realizato prin diferite aplicații :-liveworksheets, wordwall 
sau jigsawplanet.Spre surprinderea mea , copii au fost foarte receptivi și au înțeles cum să folosească 
acele ”Jocuri online”. 

În opinia mea activitățile extrașcolare-între online și tradițional joaca un rol crucial în 
dezvoltarea bagajului de cunoștințe al preșcolarilor. Trecerea de la activitățile extrașcolare 
tradiționale la cele online, are atât avantaje(timp relativ redus, la atingerea unui obiectiv)  cât și 
dezavantaje(mai mult timp petrecut în fata unui monitor sau telefon). 



În concluzie, activitățile extrașcolare-între online și tradițional, reprezintă o modalitate uzuală, 
care poate fi ușor abordata în unele situații cheie, când deplasarea într-un loc anume, în scop educativ, 
nu este posibilă. Aceasta oferă o multitudine de oportunități, pe care  ar fi păcat să le ratăm. 

  



 

Activitățile extrașcolare la cls. Primare - între online și traditional 

 

Prof. înv. primar Bacter Marinel                                                                                  
Școala Gimnazială Nr. 2 Dernișoara 

 

Acest subiect, destul de controversat în ultima perioadă, își lasă amprenta într-un mod aparte 
asupra noilor generații. Activitățile extrașcolare au ca scop principal îmbunătățirea relației elev-
profesor cât și integrarea unui elev într-o anumită comunitate. Un alt rol important, pe care acestea îl 
joaca, este de a ne cunoaște cât mai bine originile, patrimoniul țării cât și valorile culturale. 

În calitate de cadru didactic, trebuie să punem un accent deosebit asupra activităților 
extrașcolare deoarece în funcție de împrejurimi, acestea trec de la mediul tradițional în mediul online. 

Schimbarea sau mai bine spus trecerea de la mediul tradițional la cel online, se face treptat, fară 
a supune elevul la un factor de stres suplimentar. În funcție de nivelul de percepere al colectivului pe 
care urmează să îl trecem la activitățile extrașcolare online, metodele diferă foarte mult.Pentru cei 
mici acesta trecere este puțin mai greu de înțeles, deoarece aceștia trebuie să renunțe parțial la 
jocurile/ieșirile tradiționale și să le înlocuiască cu aceleași jocuri/ieșiri dar în varianta online. 

Din experiență personala aș dori să menționez excursiile care aveau ca și temă principală “Să 
ne cunoaștem țara”. Aceste excursii erau dedicate elevilor de diferite vârste. Grupele de  “mici 
exploratori” erau formate în funcție de locația pe care vizam să o vizitam. Printre locațiile ce le-am 
vizat și pe care le-am vizitat se numără: Gradina Botanică(Jibou), Cazanele Dunării, Gradina 
Zoologica(Oradea), Cetatea Devei. Locațiile erau alese cu multa grija și atenție, deoarece încercam 
să îmbinam “o fărăma de istorie” cu învățarea unor noi forme de relief sau chiar vizualizarea unor 
specii de animale, mai exotice. 

Elevii îmbrățișau cu drag fiecare propunere de activitate extrașcolară prezentate în fata clasei 
de către un cadru didactic. 

Sub forma tradițională , aceste activitatie extrașcolare erau printre favoritele elevilor, aceștia 
așteptând cu nerăbdare o noua excursie din care să își îmbogățească bagajul de cunoștinte. 

De la aceasta forma tradițională, în anul anterior am trecut la o forma online. Nu am renunțat 
însă la activitățile extrașcolare care, au constat tot în mici excursii, dar de aceasta data din fata unui 
monitor. 

Sub aceasta forma am reușit să vizitam o serie de monumente istorice, muzee sau chiar să 
vizualizam viață unor personaje cheie din istoria noastră. Chiar daca elevii nu au călătorit efectiv la 
fata locului, spre surprinderea noastră, entuziasmul nu a încetat să apară. Avantajul acestor activități 
extrașcolare online este faptul că într-o perioada scurta de timp am reușit să atingem mai multe 
obiective fata de cât era posibil să realizam în varianta tradițională. Bineînțeles că exista și o serie de 
dezavantaje, însă în unele  ipostaze, când împrejurimile nu ne  permit să ne deplasam fizic este o 
varianta ce merita încercată. 

În opinia mea activitățile extrașcolare joaca un rol foarte important în dezvoltarea atât fizică cât 
și psihică a “tânărului vlastar”. Indiferent de factorii înconjurători, aceste activități extrașcolare nu 
trebuie să dispară din cadrul învățământului preșcolar și scolar. 

În concluzie, activitățile extrașcolare între online și tradițional reprezintă o trecere de la 
activitatea reală, la o activitate virtuală care prin esență, scopul ei au același țel și anume, de a aduce 
elevilor un bagajului de cunoștinte mult mai dezvoltat. . 
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Miniproiect                                                                                                                           
Școala pe Net 

 

BADEA LIVICA                                                                                                            
LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA 

Clasa: a III-a 
 

•  JUSTIFICAREA MINIPROIECTULUI 
Denumirea 
miniproiectului  

Miniproiectul Școala pe Net a fost realizat ca răspuns la 
contextul actual cu privire la continuarea actului educațional în 
sistemul online. Acest  aspect urmărește, de asemenea, și 
reducerea fenomenului de absenteism școlar prin implicarea 
elevilor în alte activități  ce depășesc rutina. În cadrul 
proiectului, au fost propuse activități interactive plăcute ,  care 
să-i încurajeze, să le stimuleze moti vația de a participa și de a 
se adapta  optim la  noua situație.  

Descrierea 
activităților din 
miniproiect 

Proiectul și-a propus antrenarea şi implicarea elevilor clasei într-o gamă 
variată de activităţi care au avut ca scop conştientizarea elevilor privind 
dezvoltarea competențelor de lectură necesare în studiul disciplinelor și 
îmbunătăţirea tehnicilor de citire ale elevilor prin utilizarea instrumentelor şi 
suporturilor de lectură moderne (www.povesti-pentru-copii.com site-uri 
educationale). 

Am vorbit cu elevii despre activitățile extracurriculare desfășurate 
înainte de 11 martie 2020 și am hotărât că ar fi interesant să susținem astfel 
de acțiuni și în perioada  cursurilor on-line. Am stabilit temele pe care dorim 
să le cercetăm(depre literatura, matematică , eduacție plastică)  și perioada, 
am găsit un titlu și am oferit copiilor câteva cuvinte sau expresii cheie pentru 
fiecare temă la momentul potrivit. Am convenit asupra surselor de informare 
și a resurselor de care dispunem (cărți din biblioteca personală, discuții cu 
părinții sau alți membri ai familiei, amintiri din excursii, concedii, căutare pe 
internet, discuții pe grupul de WhatsApp al clasei si pe Meet). Toate 
obiectivele propuse au fost atinse prin diferite activităţi precum: ieşiri 
recreative în spaţiul verde din apropiere sau din ambientul casei, având în 
vedere perioada de izolare la domiciliu, şi reflectarea acestora în manifestări 
artistice: desen, pictură, colaje, compuneri şi alte tipuri de activități pe care 
le-au propus elevii pe parcursul derulării proiectului. 

• DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 
Denumirea 
activităților  

 Proiectul a cuprins trei activități din arii curriculare diferite, iar 
abordarea acestora a fost una transdisciplinară. 

Activitatea 1 Lanțul lecturii 

Activitatea 2 Matematica altfel 

Activitatea 3 Primăvara în culori 

http://www.povesti-pentru-copii.com/


 

Derularea 
activităților din 
miniproiect  

Fiecare elev timp de 4 saptămâni a citit texte literare după diferite 
suporturi: cărți sau site-uri educaționale. Aceste resurse au fost alese ținând 
cont de particularitățile de vârstă ale copiilor și de preocupările acestora. 
Pentru fiecare titlu al unei cărți/ text literar va decupa o fâșie de hârtie și va 
scrie pe ea numele cărții sau al textului. Astfel, copilul va începe să formeze 
lanțul lecturii, adăugând câte o verigă  pentru fiecare carte/text citită/ citit. 
Fiecare elev a realizat un lanț al lecturii la sfârșitul timpului dedicat acestei 
activități. 

Periodic, au fost organizate întâlniri online unde fiecare elev a citit 
independent pentru a avea loc discuții individuale cu aceștia, pentru a le da 
unele explicații și pentru a verifica în ce măsură elevii înțeleg ceea ce citesc. 

La activitatea denumită Matematica altfel, s-a urmărit dacă elevii și-au 
însușit temeinic tehnica cititului conștient în vederea înțelegerii problemelor 
de matematică care presupun mai multe operații de rezolvare. Cea mai 
utilizată metodă aplicată în vederea verificării nivelului de înțelegere a 
conceptelor matematice fiind metoda Cubului:  

Analizează!Descrie!Compară!Asociază!Aplică!Argumentează! 

 

Activitatea didactică outdoor s-a desfășurat în cadrul disciplinei Arte si 
abilității practice. Elevii au realizat compoziții plastice și au fotografiat diferite 
locuri din localitatea natală. Pentru fiecare imagine obținută au scris câteva 
enunțuri simple referitoare la respectiva compoziție/imagine.Toate materialele 
obținute au fost cuprinse într-un album denumit Primăvara în culori. 

 

  



 
Activitățile extrașcolare- între online și traditional 

 
 

Prof. Badeaon Mariana 
Colegiul Economic ”M. Kogălniceanu”, Focșani 

 
 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Activităţile extracurriculare  online sau tradiționale oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor 
competenţe, în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui 
educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru 
dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 
Deşi activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele 
nu uzitează la maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi 
interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, 
deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continua. 

       Se pot organiza diferite  activități extrașcolare   online:   
• ateliere de creatie literara; 
• activitati/ateliere  artistico-plastice; 
• activitati culinare/antreprenoriale; 
• activitati practico-tehnologice; 
• activitati de educatie rutiera; 
• activitati de educatie pentru sanatate; 
• activitati de educatie ecologica; 
• jocuri sociodinamice si/sau distractive; 
• activitati de matematica, fizica, chimie distractive; 
• activitati comune scoala-familie; 
• vizionari de filme  si  piese de teatru; 
• vizitare muzee in mediul virtual; 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 



Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi 
nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor 
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În contemporaneitate, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor în acest cadru. Dorind modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ, trebuie 
să îmbinăm activităţile şcolare cu activităţile extraşcolare.  

Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității copiilor. 
Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a stimula 
și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și asumarea de 
resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor.  

Profesorii și învățătorii sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc programul 
activităților, pe baza propunerilor venite din partea părinților și elevilor. Conținutul activităților 
extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de realizare. Este important ca 
activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, informală. 

În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil 
de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor 
de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Bine 
pregătite, ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le ușurează 
acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar.  

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale.  

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe. Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Acestea 
urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital 
și utilizarea acestuia în scop academic. Vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii.  

În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 
Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în 
online, alături de profesori care adaptează curricula pentru noul format. Pentru a-i ajuta pe copii să-
și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua 
de azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
naționale și internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. Pentru 
diversificare activității putem explora alături de copii un muzeu nou sau o grădină zoologică și 
transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Aceasta activitate online este cu siguranță 
una interactivă.  

Copiii pot dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de 
exemplu, simțul lor de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel 



interpersonal, aceste activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru 
activitate cât și cu ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție de specificul 
acestora.  

Activitățile extracurriculare rămân importante atât pentru sănătatea mentală și emoțională. 
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Liceul Tehnologic "Alexe Marin", Slatina, Județul Olt 

  

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct 
de vedere intelectual, moral, artistic și fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul 
vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală 
(școlară), nonformală (extracurriculară și extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le 
preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. De accea, procesul educaţional 
presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  
locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   elevilor.   Activităţile   extraşcolare constituie 
modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar fructificarea   talentelor  personale  şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, 
ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 
plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. 

În perioada pandemiei activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar acest format 
îi ține implicați pe elevi într-o învățare continuă.  

Urmează câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi 
elevilor în mediul online. Acestea au rolul de a-i menține activi și curioși, dezvoltându-le multe 
abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător. 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice. Pentru elevii pasionați de matematică, fizică 
sau diferite mistere ale naturii, care își pun tot soiul de întrebări despre Univers și despre planeta 
noastră, există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite atât pentru liceeni, cât și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 



această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, elevii continuă explorarea în online, alături 
de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

2. Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți (cursurile online LIVE de 
programare Logiscool). Cu siguranță se cunoaște importanța pe care o are tehnologia în viața de zi 
cu zi și cât de ușor sunt atrași elevii de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și 
echipamente inteligente, elevii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

De aceea profesorii și părinții trebuie se se asigure că elevii o folosesc inteligent, în mod sănătos 
și constructiv. Cunoștințele pe care le deprind prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 
roboți, îi ajută să-și dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime 
la probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile idei și 
mai creativi. 

3. Ateliere creative de arte frumoase. Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața elevilor 
precum sunt științele. Dacă cele din urmă îi ajută pe copii să gândească logic și analitic și să rezolve 
probleme, atelierele de arte le stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea 
și imaginația. Mai mult, îi ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitori adulți. 

De aceea e important să li se ofere elevilor/copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice 
formă artistică li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist.  

Elevii pot să improvizeze un loc special pentru creație cât timp stau acasă și să evadeze în natură 
sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

4. Cursuri de graphic design. O altă activitate online creativă pentru elevi, care le va fi cu 
adevărat utilă în viitorul apropiat, este cea de graphic designer. Ei pot participa la diferite cursuri 
interactive și de profil, unde pot învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică 
la fel de cool precum lumea lor. Dacă doresc să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinați 
de cele două lumi, elevii pot dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic 
designer în această perioadă de distanțare socială. 

5. Activități extrașcolare de turism virtual. Există și activități extracurriculare pentru elevi, care 
îi ajută să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice. Ei pot alege să viziteze în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online.  

Pentru a-și diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada pandemiei, elevii pot să exploreze 
o grădină zoologică și să transforme această “excursie virtuală” într-una educativă. Această activitate 
online interactivă combate lenea și plictiseala.  

6. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine. În cazul în care copiii preferă ceva 
mai convențional, pot să-și descarce aplicații pe calculator sau tabletă pentru a învăța noi limbi și 
literaturi străine. Vorbim de clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de 
cele mai puțin studiate (spaniolă, italiană, japoneză).  

Copiii vor avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda mai repede dacă studiază în 
străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă vor cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai 
multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură 
care îi pot duce departe, acolo unde își doresc.  

7. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei. Traversăm o perioadă în care 
alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la 
gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă 
pentru elevi de a găti împreună cu familiile lor și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. 



Alimentația haotică pe care elevii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Lucrurile se pot schimba în mai bine, dacă elevii participă la cursurile sau atelierele de gătit 
unde nu doar că vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri 
sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singuri 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină chefi creativi care să impresioneze pe oricine. 

8. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului. Dacă elevii vor să fie responsabili 
și conștienți de comunitatea în care trăiesc, pot opta pentru cercuri de ecoturism sau ecologie. Pe 
lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută elevii să afle cât de 
important e mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, 
dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, elevii își dezvoltă spiritul 
de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și curajul 
de a încerca experiențe care să le facă viața mai frumoasă.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt 
diversificate pe grupuri de vârstă, fiind captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

Conceptul de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global 
de învăţământ, care se orientează pe formativ, în detrimentul informativului specific învăţământului 
de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi (life-long learning) 
sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, să 
contravină educaţiei de tip curricular, ci o completează, făcând-o pentru educabili mai atractivă şi mai 
eficientă. 

Prin acest tip de activitate dascălul are posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
elevului pentru viaţă. 

Atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri în 
spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o 
lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”) 
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EDUCAȚIA NUTRIȚIONALĂ A ELEVILOR ÎN PERIOADA PANDEMIEI 
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Liceul Tehnologic ,,Unirea” Ștei, jud Bihor 

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă și sănătoasă. 

Sănătatea este o problema socială, economică si politică, dar si o problema ce vizează drepturile 
omului. 

Educația pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se 
dobândesc obiceiuri care sunt relevante pentru activitățile ulterioare. 

Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. 

Educația pentru sănătate vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educație ale oricărui 
copil, iar formarea unui stil de viața sănătos, dobândirea de repere în orientarea școlară și profesională, 
devin condiții esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalității elevului. 

Educația pentru sanatate urmărește promovarea cunoștintelor corecte privind diferite aspecte 
ale sănătății și formarea de atitudini și deprinderi indispensabile unui comportament responsabil și 
sănătos. 

Începând de la o vârstă fragedă, copiilor le pot fi furnizate informații despre ce înseamnă nutriția 
sănătoasă, informații care să ducă la stabilirea unei relații pozitive cu alimentele.  

Deoarece sănătatea nutriţională este complexă şi influenţează toate aspectele fiinţei umane, 
elaborarea şi implementarea unor proiecte educaţionale de nutriție și educație nutritională necesită 
participarea unui număr cât mai mare de elevi. 

Este cunoscut faptul că anumite emoții sau stări sufletești precum stresul, tristețea, singurătatea, 
anxietatea sau melancolia pot determina o persoană să mănânce pe fond nervos. 

Altfel spus, un om trebuie să facă diferența între mâncatul fizic și mâncatul ca principal 
mecanism care ajută individul să-si gestioneze emoțiile negative. Orice persoană trebuie să 
conștientizeze că mâncarea nu poate rezolva problemele emoționale. 

În perioada pandemiei informațiile transmise in fiecare zi prin mijloace mass media și 
platformele de sociaizare au dus la creșterea stresului și anxietății. Statul acasă, lipsa de mișcare, 
anxietatea și stresul au dus la o alimentație dezechilibrată pe fond emoțional. 

Pentru a-i scoate pe elevi din rutina zilnică a fost necesară implicarea acestora în activități 
extrașcolare de educație nutrițională. 

Elevii au participat la cursurile și atelierele de gătit unde nu doar că au  aflat cum se pregătește 
mâncarea și de ce e sănătoasă, dar si-au și format obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot 
parcursul vieții.  

Aceste ateliere și cursuri de nutriție au avut loc în mediul online , cursuri la care au putut asista 
si alți membrii din familie. 



Probabil, dacă ar fi fost să desfășurăm aceste actvități extrașcolare în format fizic nu am fi 
obținut aceleași rezultate deoarece nu am fi avut posibilitatea să aducem în localitatea noastră 
nutriționiști renumiți sau nu toți elevi si-ar fi permis să se ducă fizic la un cabinet de nutriție. 

În același timp au avut posibilitatea de a participa la aceste cursuri și membrii familiei ceea ce 
este un lucru îmbucurător deoarece schimbarea începe cu toți membrii familiei.este foarte greu pentru 
o singură persoană din familie să mănânce sănătos în timp ce restul familiei mănâncă nesănătos. 

În concluzie având în vedere cele prezentate mai sus activitățile extașcolare de educație 
nutrițională desfășurate în mediul online au fost mai benefice decât cele tradiționale. 
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Activitatile extrascolare în pandemie 

 

Prof. Inv. Presc. Bălă Marieta Raluca                                                                                 
Scoala Gimnaziala Orodel 

 
 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice.  

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, 
a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor.  

Experiența era inedită și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să 
pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev. 

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

Pentru mine și pentru elevii mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și 
niciodată nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram.  

A fost al doilea an fără proiecte ce presupun parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu 
colegii din județ, țară sau chiar din țările europene partenere și tot ce ne dorim în momentul de față 
este să revenim cât mai repede la acea normalitate, care înainte de pandemie devenise rutină, astfel 
că nu bănuiam niciodată cât de mult o să ne lipsească. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 



Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 
acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
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Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii” fizice şi spirituale a ,, puiului de om’’. Doar ,,zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

        Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 
fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 
părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional 
trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației 
într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele 
ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online. 

Când vine vorba de activități extrașcolare online, cadrele didactice au de ,,susținut “ o adevărată 
probă de creativitate. În semestrul trecut am desfășurat un concurs școlar bazat pe resursele digitale 



oferite de platforma Școala Intuitext, având ca suport jocurile existente la secțiunea Locul meu de 
joacă. Jocurile se bazează pe cunoștințele elevilor dobândite în cadrul lecțiilor, astfel fiind un bun 
prilej de exersare în context noi a cunoștințelor și de dezvoltare a unor competențe prevăzute în 
programa școlară. Ne ajută mult faptul că fiecare joc oferă un feedback imediat, concretizat prin 
afișarea punctajului obținut la finalizarea jocului. Astfel va fi foarte ușor să calculăm punctajul final 
și pentru a realiza clasamentul echipelor. Putem folosi în cadrul concursului jocurile următoare sau 
altele, la alegere: 

•  Dispozitivele luminoase ,  pentru a exersa adunarea cu trei termeni;  
•  Magazinul de vrăji ,  pentru a completa șiruri repetitive;  
•  Baloanele zburătoare, pentru a fixa cunoștințele despre rolul părților plantei;  
•  Destinații  de vacanță, pentru a forma cuvinte cu litere date;  
•  Electrolum, pentru a repeta sursele de energie;  
•  Curiozitate, pentru a consolida cunoștințele despre rolul organelor din corpul 

uman etc.  

          O altă activitate extrașcolară pe care am desfășurat-o în acest semestru a fost un concurs 
de tipul Cine știe câștigă bazat pe materialele de la secțiunea Exploratorul vesel. Constă în vizionarea 
unor materiale,cum ar fi: 

•  Curiozități  despre fluturi  
•  Iepurele de Angora 
•  Koala, o minune a naturii  

urmată de o sesiune de întrebări, bazate pe aceste materiale, la care elevii trebuie să răspundă 
într-un timp limitat. La final se calculează scorul și se realizează clasamentul. 

Experimentele pe care le traversează sistemul de educație românesc în timpul acestei crize ar 
trebui să ne ajute să construim un sistem hibrid: online și offline. Desigur sunt necesare și resurse 
pentru a implementa un astfel de sistem de predare online si de adaptare la meseriile viitorului. Este 
nevoie de un Plan strategic, de finanţare, de un management performant, de o programă adaptată și 
acest obiectiv să fie urmărit pe o perioadă de câțiva ani.  
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                                     
ÎN ”GRĂDINIȚA DE ACASĂ” 

 
Profesor Învăţământ Preşcolar Bălaj Alina Andreea 

Grădinița P. P. nr. 22, Arad 
 
 
 
Trăim o perioadă atipică în care am trecut de  la învățarea față în față la cea online. Datorită 

acestei pandemii, am fost nevoiți să ne adaptăm rapid la un ritm incert, ce-i drept pentru toți factorii 
implicați în educație: părinți, elevi și cadre didactice. Pentru educatori, principala provocare în 
învățarea online este să mențină interesul și curiozitatea copiilor. 

În întreg procesul de învățare, părinții și-au dovedit eficința din ce în ce mai bine în această 
perioadă, modificându-se oarecum rolurile familiei și a grădiniței. Cu răbdare, compasiune și 
susținere au făcut tranziția mai ușoară la educația de acasă chiar și în derularea activităților 
extracurriculare. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul preşcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice au fost înlocuite cu vizitele  virtuale. 
Acestea constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Chiar dacă copiii nu au avut de această dată prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în 
starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei 
şi culturii universale şi naţionale. 

Preșcolarii au vizionat emisiunile muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, care i-
au stimulat  şi orientat spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării cu 
ajutorul aplicației Zoom. De ziua Națională a României, copiii s-au îmbrăcat în costume tradițonale 
românești și au intonat Imnul României iar cu ocazia sărbătorilor de iarnă am organizat online un mic 
concert de colinde. Aceste mici întâlniri au fost un bun prilej de destindere, de bună dispoziţie, 
dezvoltând la copii sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i 
totodată să-şi stăpânească emoţiile  provocate de prezenţa spectatorilor. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Am organizat mici ateliere de lucru cu ocazia Zilei Culturii Naționale unde l-am omagiat pe 
Mihai Eminescu. Copiii au ascultat acasă poezia ”Somnoroase păsărele” iar ei au avut sarcina de a 
realiza o lucrare cu tehnica la alegere. Aceste activități oferă copiilor posibilitatea să demonstreze 
practic ce au învăţat la grădiniță, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. 
Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va 
oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult 



mai uşor toate cunoştinţele. 
Această perioadă grea pentru fiecare dintre noi a  demonstrat că toți cei implicați în procesul 

educațional: copii, cadre didactice, părinți, au fost capabili să se  adapteze unui nou mod de 
comunicare. Toți cei implicați în acest proces s-au adaptat din mers deoarece era absolut necesară 
continuarea învățării și a comunicării educaționale.

 

 

 

 

 

 

  



 
Exemple de activități extrașcolare online 

 
 

Prof. Învățământ preșcolar: Balan Gabriela Narcisa 
Grădinița Nr. 2, Zănești, Piatra Neamț 

 
 

 
Activitățile extrașcolare s-au mutat în mediul online în această perioada, fiind un mod prin care 

venim în ajutorul părinților pentru a-i tine pe cei mici într-o învățare continuă. Un aspect foarte 
important ce m-a determinat să dau atenție activităților extrașcolare online a fost acela de a atrage 
preșcolarii să participe la cursurile online, pe care de multe ori le-au tratat superficial.  

Astfel am avut ocazia să-i pot orienta spre unele activități ce au fost special gândite să  le 
dezvolte personalitatea, inteligența, memoria gândirea, limbajul, încrederea în sine, într-un mod 
foarte distractiv.  

Activitățile extrașcolare au un rol foarte important în formarea personalității preșcolarilor, cât 
și în formarea competențelor acestuia, fiind o formă sigură prin care acesta se poate dezvolta personal 
și social într-un mod armonios. Am ales o serie de activități extrașcolare prin care preșcolarii si-au 
descoperit talente și pasiune, și-au dezvoltat diverse abilități interpersonale, pe care nu si le-ar fi putut 
însuși în timpul școlii.  

Toate activitățile pe care le-am desfășurat au fost realizate în conferințe video pentru a împărtăși 
între noi experiențele și ceea ce am vizonat sau am lucrat. Astfel una dintre activități a fost realizată 
în bucătăria fiecărui preșcolar. Aceștia au avut de pregătit legume și ustensile potrivite pentru a face 
salată de legume. Astfel la începutul activității am prezentat tema: „Bucătarii iscusiți”, am prezentat 
materialele de lucru, am inițiat o conversație cu preșcolarii despre importanța consumării legumelor 
pentru sănătatea noastră. Și astfel ne-am apucat de treabă, fiecare preșcolar având sprijinul părinților 
ce au participat la întâlnire. Într-o altă activitate am realizat un parteneriat cu cei care făceau piese de 
teatru în școala noastră. Astfel am trimis link preșcolarii, aceștia l-au accesat și am vizionat împreună 
piesa de teatru „Cenușăreasa”.  

La sfârșitul activității fiecare preșcolar a povestiti ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut, ce personaj a 
fost favorit și cu care dintre ele nu si-ar dori să semene. Am apreciat momentele cele mai importante 
ale piesei de teatru, astfel fiecare preșcolar și-a însușit această poveste. A fost un moment foarte plăcut 
pentru fiecare dintre noi, preșcolarii fiind foarte dornici a împărtăși cu ceilalți colegi trăirile și 
impresiile pe care le-au avut pe parcursul piesei de teatru. Într-una din zile, ne-am întâlnit la o 
activitate numită „Un om, un pom”. Preșcolarii și-au ales un anumit tip de copac fructifer  preferat, 
am discutat despre fiecare. Pe baza unui power point le-am arătat întregul ciclu de creștere a unui 
copac, și de ce are nevoie acesta pentru a crește.  

Mai apoi fiecare s-a mutat în grădina lui, unde într-un anumit loc ales de ei, au plantat împreună 
cu părinții un copac. După munca depusă fiecare preșcolar a primit responsabilitatea de a avea grija 
de copăcelul lui, dându-i acestuia un nume. Copilașii au fost foarte încântați de această activitate, căci 
și după ce am revenit în format fizic, au continuat să aibă grijă de copacul lor și să-mi arate diferite 
poze cum acesta a început să inmugurească. În una dintre activități am realizat cu preșcolarii într-o 
conferință video, o excursie online, la Cetatea Neamțului, la Casa Memorială a lui Ion Creangă, am 
făcut și o scurtă călătorie cu trenul.  

Toate acestea au fost posibile datorită faptului că am reușit să realizez un power point din 
fotografii și videoclipuri adunate și așezate în așa fel încât să fie o activitate captivantă și să sporească 
curiozitatea copiilor ce au avut de pus întrebări pe baza imaginilor și a videoclipurilor pe care le-au 
văzut. A fost o activitate foarte interesantă, iar cei mici chiar și-au propus ca după pandemie să putem 
vizita și noi în format fizic aceste locuri. În vara trecută am vizitat Grădina Zoologică de la Târgu 
Mureș și am fost foarte fascinate de tot ce am văzut acolo. Fiind fascinate de fotografie, niciun animal 



nu a rămas nefotografiat, astfel cu ajutorul videclipurilor de pe internet și a fotografiilor mele, am 
creat o adevărată plimbare prin grădina zoologică. Această aventură a fost una dintre cele mai 
frumoase activități extrașcolare online pe care le-am realizat, deoarece animalele erau de-a dreptul 
amuzante și au mișcat interesul copilașilor.  

În preajma sărbătorilor de Paște, într-o conferință video, fiecare preșcolar a pictat ouăle, 
împreună cu mămicile. Am descoperit noi tehnici de a încondiea ouăle. În bucătăria mămicilor, și a 
bunicilor am aflat împreună cum se fac cozonacul și pasca. Am vorbit despre tradițiile și obiceiurile 
pe care le are fiecare familie, și am fost plăcut impresionată să aflu că fiecare familie are un obicei de 
Paști, și astfel am preluat fiecare din tradițiile și obiceiurile pe care le-am auzit.  

Părinții au fost foarte dornici să participe cu preșcolarii la asemenea activități, iar preșcolarii s-
au bucurat să fie alături de părinți și să-i ajute la treburile casnice. În una dintre activități, numită 
„Arată-mi locul tău preferat”, fiecare preșcolar ne-a prezentat cel mai frumos loc în care a fost sau 
cel  mai frumos loc unde se simte el bine. Am avut ocazia să descoperim locuri frumoase din comuna 
noastră, să vedem locuri pe care le-am putea vizita. Fiecare preșcolar a prezentat locul în care a fost, 
de ce a mers acolo, cum s-a simțit când a fost în respectivul loc. Cu acest prilej am desfașurat și un 
parteneriat cu biserica din comuna noastră. Preotul a intrat într-o conferință cu noi, a vorbit despre 
sărbătorile de Paști, despre ce sărbătorim, ce va trebui să facem și am ciocit împreună câte un ou roșu. 
Preotul a dorit să ne prezinte o povestioară scurtă pe înțeles copiilor, ce i-a captivat într-un mod 
surprinzător, reușind să readucă apetitul de ascultare a poveștilor tuturor copilașilor.  

Fiecare și-a prezentat activitatea pe care o desfășoară cu părinții, am și primit un video cu una 
dintre denii. Preșcolarii au fost invitați la biserică, prin acest mijloc de comunicare, reușind împreună 
să împărtășim adevărata valoare a sărbătorilor de Paști. Într-un din activități am realizat un power 
point cu „Muzeul Oului”. Cu ajutorul fotografiilor și a diverselor videoclipuri de pe internet am creat 
o adevărată excursie. Am observat cum putem picta un ou, câte tehnici există, cum am putea picta un 
ou cu ceară. Preșcolarii au rămas impresioanți la vederea muzeului, fiecare si-a ales un ou special pe 
care ar vrea să-l realizeze cu aceeași tehnică de lucru.  

Toate aceste activități au fost realizate datorită interesului pe care l-au manifestat preșcolarii, 
am adaptat fiecare activitate să fie cât mai atractivă pentru acești și părinții au fost foarte deschiși să 
ne acorde timp pentru a putea savura din plin aceste momente speciale.  

Într-o comunitate mică, cu oameni buni se poate realiza orice îți dorești, și am avut prilejul să 
învățăm fiecare de la fiecare, atât eu cât și preșcolarii. Am fost plăcut surpinsă în preajma sărbătorilor 
de Paști cum mămicile au fost dornice de a petrece timpul cu cei mici, într-un mod util și plăcut pentru 
fiecare parte. Activitățile extrașcolare pe care le-am realizat au fost o adevărată experiență, ce ne-au 
deschis noi orizonturi spre cunoaștere, într-o manieră cu totul aparte, într-o manieră modernă.  

                                                      

  



 

 

Paștele, în Moldova 

 

Balan Irina Sabina 
 

 

Paștele este o sărbătoare importantă pentru mine si cred, pentru fiecare dintre noi. Este ziua în 

care toată familia se adună în jurul mesei, sarbatorind invierea Domnului.  

În Moldova, dar și în alte zone ale țării, în Vinerea Mare, se ţine Post Negru, obicei respectat si 

astazi. 

În săptămâna dintre Florii şi Paşti, în Joia Mare, considerată Paştele Moşilor, este interzisă 

munca și orice activitate casnică până după întoarcerea de la biserică, de la Denii, cu lumânări aprinse. 

După celebrarea slujbei de Înviere şi „luarea luminii”, gospodarii se întorc la casele lor, pe care 

le înconjoară, cu lumânarea aprinsă în mână, de trei ori, apoi îşi purifică şi animalele, presurându-le 

prin iesle bucăţi de pască sfinţită şi fărâme de sare mărunţită. 

Sărbătorile pascale încep cu slujba de Înviere, cu revărsarea spectaculoasă, dinspre biserici, 

înspre cele mai îndepărtate gospodării ale localităţilor, a puzderiilor de licăriri de lumină, fiecare vatră 

de sat transformându-se, tainic şi pe neaşteptate, într-un înstelat cer terestru. 

Vreme de trei zile, cimitirul devine centrul localităţii, fiind vizitate mormintele, cu „lumină”, 

apoi se dăruiesc şi se ciocnesc ouă, se dăruiesc felii de pască sau de cozonac şi se „cinstesc” păhăruţe 

cu băutură întru odihna celor dispăruți dintre noi. 

În zona noastra, a rămas și acum obiceiul ca, în dimineaţa de Sfintele Paşti, după venirea de la 

Înviere, cu lumânarea aprinsă, se intră în grajd, la animale, ca să fie sănătoase peste an. Toţi ai casei 

se spală cu apă neîncepută, pusă într-un vas curat, şi doi bănuţi şi un ou roşu, ca să-i apere Dumnezeu 

de necazuri. 

   De Paşti,in Moldova, oamenii sarbatoresc cu drag invierea Domnului in familie, respectand 

traditiile si transmitand tuturor mesajul ca linistea si forta de a depasi orice obstacol, o poti gasi doar 

din familie. 

Bibliografie: 
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Activităţile extracurriculare - oportunitate de contextualitate a învățării 

 
 

Prof. înv. primar BĂLAN IULIANA                                                                         
Școala Gimnazială „Andrei Nicolescu-Păcureți” 

 
 
În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, elevii se confruntă cu 

realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor 
din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare cantitate de 
informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie de: mediul 
rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii etc.). Îşi formează reprezentări simple despre structura 
şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi, obiective ale succesiunii anotimpurilor, 
despre frumuseţile şi bogăţiile ţării, despre trecutul istoric al poporului român (chiar dacă e puţin 
prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelecuală).  

În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, elevii îşi pot forma sentimentul de 
respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire 
natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru 
a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al 
animalelor, manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

În realizarea activităţilor extracurriculare, am antrenat cei trei factori implicaţi în actul 
educaţional: copiii (prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup), familiile (prin 
susţinere morală, financiară şi uneori implicare în organizarea activităţilor), grădiniţa (prin obţinerea 
avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre cei trei factori 
şi finalizarea activităţii întreprinse). 

Fie că se desfăşoară în sala de clasă, în aer liber sau în alte instituţii (locaţii) o activitate 
extracurriculară implică atat respectarea etapelor de proiectare, organizare, desfăşurare, evaluare, cât 
şi diseminarea rezultatelor ei pozitive.  

 
În realizarea activităţilor extracurriculare am avut în vedere respectarea următoarelor etape: 
 

 planificarea activităţii  (stabilirea datei,  obţinerea avizelor, anunţarea 
scopului propus, pregătirea materialelor necesare e tc.);  

 în preziua deplasării: enunţarea obiectivelor  urmărite, discutarea 
regulamentelor, anunţarea programului zilei urmatoare;  

 culegerea de informaţii  (pe tot parcursul activităţii);  
 prelucrarea datelor (sistematizarea);  
 notarea observaţiilor (jurnalul de  călătorie).  

 
Acest tip de activităţi îi antrenează pe copii în procesul de învăţare, îi apropie de școală, îi 

determină să o îndrăgească. Uneori chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui 
gen de activitate. 

Desfăşurându-se într-un cadru nou stârnesc interes, produc bucurie, aceste activităţi 
extracurriculare facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă cer efort suplimentar. Mediul de 
acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de 
observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a copilului.  

Participarea efectivă şi totală în activitate ,,angajează” şi copiii timizi, îi temperează pe cei 
impulsivi, stimulează cutentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la 
formarea colectivului de copii. 



În cadrul acestor activităţi se supun de bunăvoie regulilor, îşi asumă responsabilităţi, copiii se 
autodisciplinează. Cadrul didactic are posibilităţi deosebite şi variate să-şi cunoască copiii, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului 
primar, pregătirea copilului pentru viaţă.  

 

  



 

OBICEIURI ROMÂNEȘTI DE PAȘTE 

 

Educatoare Balancă Daniela                                                                                        
Gradinița cu P. P. NR. 6 ,,Princhidel” Botoșani 

 

Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Christos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar 
în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al 
răscumpărării. 

O semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, 
ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei, a curţii, pentru ca totul să fie curat. 
Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pască şi să vopsească ouăle. Potrivit tradiţiei, la miezul 
nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă 
curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică. 

Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi. 

Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, 
afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să mănânce 
bucăţele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi 
după ce fiecare persoană participă la Liturghie. Se spune că acei care ciocnesc ouă roşii în ziua de 
Paşte se vor întâlni şi pe lumea cealaltă. 

 Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. 

În această zi, e interzis şi somnul. 

Mai sunt doar câteva zile și se apropie vacanța de Paște! Pregătirile pentru Sărbătorile pascale 
sunt în toi, alergăm în supermarketuri să facem cumpărături, facem curățenie de primăvară, vopsim 
ouăle, pregătim pasca și cozonacii și abia așteptăm să petrecem sărbătorile în familie, alături de cei 
dragi. 

Dar cel mai important, ne pregătim de un program extins cu copiii! Cei mici așteaptă cu 
nerăbdare sosirea Iepurașului de Paște și mai ales, cadourile aduse de el. Așa că am alcătuit o listă 
despre cum să îți decorezi casa și masa de sărbători, și câteva idei de cadouri cu care vine Iepurașul, 
ca să îți poți surprinde copilul cu ceva deosebit și să-l convingi că magia acestei sărbători există! 

Morcovi în vază 

Morcovii sunt mâncarea preferată a Iepurașului. Așa că, folosind ca decorațiune principală chiar 
morcovii, invită-l pe copilul tău să te ajute să pregătiți decorul pentru masa de Paște, care sigur va fi 
și o surpriză plăcută pentru Iepuraș. 

Alege o vază din sticlă transparentă. Selectează câțiva morcovi puțin mai mici ca lungimea  
vazei, spală-i și lasă-l pe copilul tău să ii pună în vază. Apoi alege câteva flori simple și aranjați-le 
împreună printre morcovi, ca și cum le-ați pune în mod normal în vază. 

Atât Iepurașul cât și ceilalți membri ai familiei sau invitații vor fi încântați de decorul simplu, 
dar de efect realizat de voi. 

Urechile vesele și haioase 



Cu ajutorul fetrului, împreună cu copilul tău, poți să realizezi suporturi vesele și haioase pentru 
șervetele de masă. 

Ai nevoie de câteva coli de fetru alb și roz, o foarfecă, lipici, creativitate și, să nu uităm de.. 
zâmbete. Decupează urechile iepurașului și o bandă de aproximativ 20cm din fetru roz. Apoi 
decupează două forme lunguiețe din fetru alb. Ivită-l pe copilul tău să le lipească și apoi să introducă 
șervețelul de bucătărie în banda finală. Rezultatul va fi unul foarte drăguț și va înveseli toți invitații. 

Flori în ouă – ornamente de Paște inedite 

Vrei să dai o altă utilitate oului? Cum ar fi să realizezi din ou o mini vază în care să aranjezi 
câteva flori micuțe. Efectul sigur va fi unul garantat și creativ. 

După ce ai făcut o crăpătură mică în ouă, scoate conținutul oului (îl poți folosi la realizarea 
cozonacului sau mâncării pe care vrei să o pregătești). Lasă-l la uscat 12 ore. Roagă-l pe copilul tău 
sa le picteze sau să le decoreze cum își dorește el. Așa îl vei învăța cum să le manevreze cu grijă, dat 
fiind că acestea vor fi foarte fragile și sensibile. 

Odată ce micul pictor și-a terminat creația, aranjează-le pe un suport de ouă, unde poți pune și 
iarbă, atât naturala cat și artificială pentru a obține un aspect și mai primăvăratic. Apoi, împreună cu 
cel mic realizați un aranjament floral cu ajutorul florilor voastre preferate de sezon. 

Coșulețe de Paște – decorațiuni din materiale reciclabile 

Copiilor le place foarte mult să picteze și să realizeze lucruri cu mânuțele lor, folosindu-și 
creativitatea și imaginația. 

După ce ai folosit toate ouăle din cofrajul de ouă din carton pentru mâncarea de Paște, invită-l 
pe copilul tău să îl recicleze prin a-l picta, și apoi, doar cu ajutorul unei benzi din satin îi poți realiza 
toartă, lipindu-o de marginile cofrajului la jumătatea lui. La final, puteți pune iarbă în interiorul lui și 
să aranjați împreună ouăle vopsite. 

Creația voastră va arătă minunat pe masă și va fi admirată de toți invitații.   

  

 

  

 
 

  



 
 

 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE, ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

BALINT  LAURA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ARAD 

 
 
 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice.  

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, 
a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor.  

Experiența era inedită și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să 
pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev.  Pentru mine și pentru elevii 
mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și niciodată nu ne-am imaginat cât de 
mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea an fără proiecte ce presupun 
parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu colegii din județ, țară. Totuși, am realizat online 
participarea la Proiectul “Tedi-școala siguranței”, am prezentat elevilor filmulețele, am discutat pe 
marginea lor, apoi elevii au realizat desene potrivite.  

Alte proiecte au fost alături de doamnele bibliotecare de la Biblioteca Județeană din Arad, 
Prietenie virtuală pe... o sfoară. Elevii au realizat desene despre orașul lor și le-au prezentat copiilor 
din alte orașe. Am mai realizat activități dedicate lui Mihai Eminescu, Unirii, lui Roald Dahl, lui Petre 
Ispirescu, toate finalizate cu realizarea și trimiterea de desene în cadrul unor concursuri.  

Cea mai interesantă a fost Serbarea de Crăciun, realizată online, fiecare elev fiind așezat lângă 
bradul lor de acasă, spunând o poezie sau o colindă. Moș Crăciun a trimis un filmuleț în care asigura 
copiii că va veni la ei în Ajunul Crăciunului. 

Am realizat și tururi virtuale în diferite orașe, muzee, biblioteci. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 



școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. Atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist.  

Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă! Totodată, copilul tău 
își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele 
mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă. 

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt 
diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI APLICATIBILITATEA LOR 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

Prof. Băloiu Amalia Cătălina 
Grădinița cu P. P. și P. N. ”Castelul Fermecat”,                                                         

structură a Liceului Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza 
 
 
 

Grădinița este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
„clădirii” fizice şi spirituale a „puiului de om”. Doar „zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu 
mult tact şi răbdare, să-l treacă pragul palatului fermecat pentru a-l îmbrăca cu haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor comune. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţile extrașcolare, care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. Activitatea extrașcolară în sine, prin structură şi conţinut 
specific, este în mod natural, complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extrașcolare, cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele 
de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, 
tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, 
parteneriate şcolare pe diferite teme etc. În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de 
drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare 
anvergură, este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în actul educaţional:  

- preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
- familia – prin susţinere morală, financiară sau chiar implicate în organizarea activităţilor;  
- grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii.  
Acestă activitate îi antrenează pe copii în învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină să o 

îndrăgească. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de activitate. În 
formarea personalității copiilor, prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil de viață 
civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor de la 
cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Bine 
pregătite, ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le ușurează 
acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se 
confruntă  cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre 
structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 
anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român 
(chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). În cadrul acţiunilor şi 
implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru 
natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, 



să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, 
acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând 
nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Lucrurile acestea se întâmplă în mod normal, natural, în învățământul tradițional. Dar, așa cum 
bine se știe, cu toții am trecut printr-o perioadă dificilă în care ne-am confruntat cu diverse situații cu 
privire la învățământul în sistem online. Cu siguranță nu a fost ușor să se mute întreaga viață socială 
a copilului în mediul online, să-l conectăm mereu la activități și să-l sprijinim. Conform unui studiu 
efectuat după ieșirea din pandemie, părinții au oferit un feed-back foarte bun educatoroarelor care au 
realizat grădinița online. Este oare acesta viitorul? Nu avem de unde să știm cu certitudine, dar trebuie 
să ne adaptăm noilor situații și norme educative. 

Cu siguranță, simțim uneori, așa cum spunea Marin Preda, că „timpul nu mai are răbdare”, în 
schimb noi suntem cei care ar fi necesar să fim mai răbdători. Trebuie să recunoaștem că este foarte 
greu, atunci când lucrăm de acasă, să umplem timpul copilul, astfel încât să putem desfășura toate 
sarcinile din cadrul job-ului, dar să nu neglijăm și activitatea copilului. Chiar dacă grădinița online 
propune activități de echipă alcătuită din binomul copil-părinte, asta nu înseamnă că preșcolarul nu 
se poate descurca și singur să participe la activități. La început va părea dificil până ce copilul se 
obișnuiește cu educatoarea, până ce părintele va pregăti toate materialele cerute de educatoare și până 
ce va avea răbdare să participe la activități. 

Grădinița online reprezintă un suport educativ, care nu numai că susține petrecerea unui timp 
de calitate în mediul online, ci susține și dezvoltarea personalității copilului. Cu siguranță, fiecare 
copil este diferit, fiecare copil are un parcurs propriu și un tip de învățare specific de care noi, 
educatoarele, trebuie să ținem cont în crearea unor activități educative cât mai diverse. Dacă, de 
exemplu, un copil nu manifestă un interes special pentru o activitate, poate trece foarte ușor la 
următoarea, descoperindu-și astfel înclinațiile și domeniul experiențial care i se potrivește: limbă și 
comunicare (educarea limbajului), științe (activitate matematică, cunoașterea mediului), om și 
societate (educație pentru societate, activitate practică), psihomotric (educație fizică), estetic și creativ 
(muzică, activitate plastică). 

Bineînțeles că au fost situații în care  majoritatea părinților îmi spuneau că atunci când îl au 
acasă pe cel mic, în situația aceasta de predare online, nu ascultă, este greu cu tranzițiile, este greu să 
se așeze la calculator sau este greu să-și facă fișele trimise de educatoare și mă întrebau  cum obțin și 
cum fixează acel tip de rutină pe care noi, educatoarele, îl implementăm la grădiniță. Și atunci eu am 
încercat să-i ajut, trimițându-le un document la începutul predării online, uneori îl trimiteam aproape 
în fiecare zi, în care îi sfătuiam cum să așeze biroul copilului, câte materiale trebuie să-i pună alături, 
că trebuie să-l lase singur, cum trebuie să-i răspundă atunci când se destabilizează, pleacă de la masă 
și așa mai departe. Am încercat să-i încurajez și să le explic că preșcolarul, atunci când petrece foarte 
mult timp acasă, adică în spațiul său identitar, se comportă diferit și poate la început nu va înțelege 
această idee de „homeschooling”, considerând faptul că nu îi este necesară. Astfel, le-am oferit 
suportul emoțional de care aveau nevoie și i-am făcut să înțeleagă că și în mediul online se pot 
desfășura activități interesante, dar că totul depinde de implicarea și disponibilitatea dumnealor. E 
important să fim alături de părinți, să parcurgem împreună activitățile educative cu foarte mult 
entuziasm, să ne distrăm și să pornim într-o călătorie amuzantă și pline de învățăminte. Copilului îi 
va fi apoi ușor să se descurce singur, iar părintele să își continue atribuțiile de la serviciu. 

În general, la grădiniță, în perioada preșcolară, unul dintre indici arată că noi construim în copil 
reacția lui față de limite, de lucruri care sunt permise social, de lucruri care sunt nepermise. Și asta se 
face printr-o mulțime de activități live, față în față, în care copiii se uită unul în ochii celuilalt și văd 
reacțiile emoționale ale educatoarelor, ale colegilor. În online, nu înțeleg aceste reacții emoționale, 
trebuie preluate de părinți, iar părinții trebuie instruiți o facă. Sigur, nu toți au disponibilitatea și 
talentul, dar este un indicator extrem de important pe care noi nu trebuie să îl ratăm în această 
perioadă, pe care îl mai putem acoperi trimițând aceste scrisori de instrucție către părinți, de sprijin 
și sfaturi, în care ei își reglează autoritatea acasă. 

Modalitățile de organizare a activităţilor extrașcolare diferă foarte mult acum, în învățământul 
online, față de cel face-to-face, iar educatoarea trebuie să identifice modalități și stategii inedite de 



prezentare a acestora, bineînteles, tot cu ajutorul nemijlocit al părinților. Ele trebuie le oferi copiilor 
cel mai bun start în viață, chiar și în perioade pe care aceștia le petrec exclusiv acasă și pot fi prezentate 
sub forma unor experiențe distractive de învățare acasă, pe baza resurselor disponibile în fiecare casă, 
acoperind toate domeniile dezvoltării, de la limbaj și comunicare, socio-emoțional, dezvoltare fizică, 
sănătate și igienă personală, până la domeniul cognitiv și cunoașterea lumii, încorporând capacități și 
atitudini în învățare. Copiii se dezvoltă la adevăratul lor potențial atunci când se simt fericiți și siguri 
de întreaga dragoste a adulților, iar calitatea timpului petrecut de părinți și aparținători cu cei mici 
depinde și de capacitatea adulților de a iniția și participa la activități prin care copilul învață, precum 
cele care se află în afara curriculum-ului și de priceperea de a folosi în aceste activități contextele 
aflate la îndemână. 

Prin aceste experiențe de învățare, copilul, ghidat de către educatoare și supravegheat de 
către părinte, vede legătura cauză-efect și cu ajutorul deducțiilor logice, încercă să-și explice 
diferite fenomene sau reacții. Experimentele se pot pune online copiilor, pentru că le place 
foarte mult să urmărească filmulețe. Cum se face un slime, cum se evaporă apa, cum își modifică 
compoziția coaja unui ou, introducându-l în oțet sau cum se fac amestecuri, amalgamuri, sunt foarte 
multe experimente pe care le pot face de acasă. Una dintre abordări, care funcționează foarte bine 
online, este să le faci copiilor un experiment în fața ecranului, iar pe urmă îi pui să povestească, să 
vadă legătura cauză-efect, să explice ce se întâmplă. Este un exercițiu care deja dezvoltă foarte mult 
intelectul, capacitatea de sintetizare și care captează. Acesta se poate face foarte bine online: 
experimente simple în urma cărora copiii sunt rugați să povestescă. 

La fel, cunoștințe despre lumea vie: sunt foarte multe filmulețe pe YouTube în care poți să 
studiezi cu copiii ce este în interiorul unui fir de păr sau poți să vizualizezi ce este în interiorul unui 
copac, sau animații din zona științelor, despre zonele geografice pe glob, despre fenomenele naturii 
sau chiar despre cosmos, univers, corpul uman și așa mai departe. Foarte bine le putem folosi cu 
grupele de grădiniță, cu care mă pot conecta online în fiecare zi, pentru că sunt extrem de intuitive, 
iar copiii din generația de astăzi sunt foarte receptivi la asfel de informații. 

Vizionările de spectacole online (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extrașcolară în această perioadă, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor, cât şi de spectator, în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene 
animate, constituie  „un izvor de informaţii”, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea 
unor acţiuni interesante. De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, 
distractive sau sportive urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează 
completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: 
muzică, sport, poezie, pictură etc. 

Cel mai mare avantaj al grădiniței online este  faptul că programul este mult mai flexibil, iar 
copilul și-l face așa cum dorește, astfel că el va fi odihnit și se va putea concentra. De asemenea, dacă 
preșcolarul este foarte atras de o activitate desfășurată în timpul săptămânii, aceasta se poate relua 
împreună cu părintele ori de câte ori dorește el. Copilul poate fi ajutat să-și dezvolte imaginația, 
inventând chiar, împreună cu educatoarea sau părintele, o activitate similară. 

Grădinița online e mai mult decât un spațiu digital, unde oferim o serie de idei distractive și 
activități, este o necesitate generată de o situație fără precedent, situația pandemică pe care o trăim cu 
toții,  dar care trebuie gestionată cu foarte multă atenție și responsabilitate,  tratată cu pasiune, iubire 
față de copii și față de educație, căci, așa cum spunea Augusto Cury „a fi educator înseamnă a fi un 
poet al iubirii”.  

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extrașcolare. Însă, acum se vede necesitatea de a-și modifica destul de mult modul de 
gândire, el trebuie să încurajeze copiii permanent şi să ofere întotdeauna un feed- back pozitiv.   
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Parteneriatul şcoală - familie în realizarea activităților educative 

 

prof. Balta Mirela Bogdana                                                                                            
Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului 

 

 

Relația școală - familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate și supus atenției 
publicului larg, mai ales pe fondul schimbărilor sociale multiple din ultimul timp. Una dintre aceste 
schimbări se referă la relația școală-familie. 

Dacă până în prezent acest parteneriat școală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe 
ori considerat "responsabilitatea școlii", acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor, necesitând  o noua 
abordare privind dezvoltarea acestui parteneriat. 

În cadrul colaborării școlii cu familia accentul este necesar să fie pus pe un angajament mutual, 
clar stabilit între părinți și profesori. Acest tip de angajament se contituie ca un sistem de obligatii 
reciproce  necesare pentru cooperarea părinților cu profesorii și implică colaborarea părinților în 
activitățile școlare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a participa, susține și evalua eforturile 
și acțiunile financiare ale școlii, ci și sub aspect educațional-cultural. Această tendință prezentă deja 
în unele țări, în cazul societății românești este doar un proiect, o dorință care sper că se va îndeplini 
în viitorul apropiat pentru a aduce rezultatele dorite de toți. 

Din literatura de specialitate și din analiza rezultatelor unor studii de cercetare derulate în școli 
s-a constatat că în evoluția relației școală - familie există în principal trei tpuri de relații: etapa școlii 
autosuficiente; etapa de incertitudine profesională; etapa de dezvoltare a încrederii mutuale profesori-
părinți.  

În prima etapă școala este considerată o instituție închisă, care nu influențează mediul familial 
și nu se lasă influențată de el. În acest caz contactele cu părinții sunt rare, formale. Părinții acceptă 
ideea că nu au nimic de făcut în legătură cu activitatea derulată în școală. Ei nu participă la consiliile 
de administrație școlară, formarea asociațiilor de părinți nu este încurajată, iar, în cadrul formării 
viitorilor profesori, subiectul parteneriatului școală-familie este neglijat sau chiar omis. În a doua 
etapă,  profesorii încep să recunoască influența factorilor familiali asupra rezultatelor școlare ale 
elevilor, dar părinții continuă să creadă că școala este autosuficientă. Astfel se manifestă tendința de 
acuze aduse de familie școlii, pentru proastele rezultate școlare ale elevilor, atunci când e cazul.  

Administrația școlară are tendința de a conserva atitudinea din etapa anterioară, contactele cu 
familiile elevilor fiind înca formale. Punctual încep să se dezvolte inițiative precum: o mai bună 
comunicare a profesorilor cu părinții; apar organizațiile voluntare de părinți; se constituie consilii de 
gestiune școlară în care participarea părintilor are un rol minor, nedicizional. De asemenea, pe 
parcursul formării viitoarelor cadre didactice, există abordarea tematică a relației școală-familie, dar 
ca o problemă de importanță secundară pentru absolvenții care vor deveni viitoare cadre didactice. 

În a treia etapă părinții și profesorii descoperă împreună că neîncrederea este puțin câte puțin 
înlocuită cu încrederea unora față de ceilalți. Relația cu familiile este din ce în ce mai încurajată de 
școală; consiliul școlar include reprezentanți ai (asociațiilor) părinților, cu rol decizional în toate 
problemele educaționale; organizațiile de părinți sunt acceptate și încurajate în activitatea școlară; 
profesori specializați (consilieri) tratează problemele excepționale ale colaborării cu familiile 
elevilor; organizațiile de profesori recunosc statutul și rolul asociațiilor de părinți; formarea 
profesorilor abordează problema relației școală-familie ca fiind una din problemele importante; se 



organizeaza cursuri pentru profesori și părinți. Obstacolele majore întâlnite în relația școală-familie 
pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinți, cât și la profesori și manageri/ directori 
școlari) sau de ordin material (relația școală-familie cere un surplus de efort material și de timp).  

În cadrul acestui parteneriat, adesea dificultățile rezultă din disputa unor idei divergente privind: 
responsabilitatea statului și a familiei privind educația copiilor; libertatea de alegere a școlii de către 
părinți sau unicitatea învățământului; impactul mediului familial asupra rezultatelor școlare ale 
copilului; participarea părinților la gestionarea și procesul decizional în instituția școlară la care are 
înscriși proprii copii și de la care are anumite așteptări.  

Cel mai greu de înlăturat este obstacolul de ordin atitudinal. Mentalitatea oamenilor - părinți, 
cadre didactice, elevi, publicul larg, în general - și cutumele sociale înrădăcinate și întărite prin 
comportamente repetate sunt factori greu de influentat și de schimbat, dar acest lucru nu este 
imposibil de realizat dacă toți vom face eforturi în acest sens, înțelegând că avem un scop comun și 
anume binele copiilor noștri. Așadar copiii trebuie să fie pe primul loc. 

Putem spune că avem de a face cu un paradox. Atunci când îi întrebăm pe părinți: care este 
rolul școlii în devenirea copiilor lor? , aceștia vor răspunde invariabil: sa îi învețe cum să se descurce 
mai bine în viață - fie să învețe o meserie, fie să știe să comunice și să facă față situațiilor din viața 
cotidiană. Analizând însă răspunsurile elevilor referitor la ce îi interesează pe părinți privind 
activitatea lor școlară, sesizăm că părinții își întreabă copiii în special de note și îi presează: (citez din 
răspunsul unui elev) "să ia note bune". Stimați părinți, școala trebuie să îndeplinească un rol mult mai 
important în viața copiilor voștri decât acela de a le oferi o diplomă în baza căreia să își poată continua 
studiile sau să le permită să se angajeze undeva, rolul ei fiind pregătirea acestora pentru viața ce îi va 
aștepta după finalizarea studiilor.  

Comunicarea cu copiii, referitor la activitatea lor școlară, comunicarea cu profesorii, referitor 
la abilitățile și aptitudinile pe care le au copiii dumneavoastră, la posibilitatea și modalitățile de 
dezvoltare a acestora și implicarea în activitățile școlii, sunt pași de parcurs în relația școală-familie, 
pentru buna dezvoltare a personalității copiilor.   De aceea pentru îmbunătăţirea relaţiei se pot realiza  
parteneriate şcoală-familie, cu o serie de activităţi ce vin în sprijinul elevilor, părinţilor şi cadrelor 
didactice – actori pricipali ai actului de formare şi deesăvârşire a personalităţii elevilor. 

Așadar, doar colaborând, vom reuși să obținem ceea ce ne dorim pentru copiii noștri și anume 
obținerea unor rezultate bune pe toate planurile. 
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Curățenia de Paște 

 

Prof. Baltac Sorina                                                                                                                 
Șc. Gim. „Tudor Vladimirescu”, Pitești 

 

Unul din cele mei vechi obiceiuri pentru pregătirea de Paște este curățenia. O curățenie specială, 
atât în suflete, în trupuri, cât și în gospodării.  

Și elevii școlii noastre au înțeles pe deplin rostul acestor pregătiri pentru Sfintele Sărbători 
Pascale și au considerat că un loc de care trebuie să aibă grijă este școala, dar și împrejurimile acesteia.  

În data de 22 aprilie, împreună cu profesorii lor, foarte mulți copii s-au mobilizat pentru a 
ecologiza și a înfrumuseța curtea școlii și spațiul verde din cartierul în care este plasată școala noastră. 
Echipați corespunzător și-au ascuns discret sub măști zâmbetul și entuziasmul cu care au participat la 
această acțiune. Ochii le-au arătat bucuria de a se reîntâlni cu colegii din alte clase, cu dascălii lor, 
dar și cu unii părinți, bunici, vecini sau prieteni, căci mulți locuiesc în cartierul la care copiii noștri 
au contribuit, prin efortul lor, la curățenia generală de primăvară.  

Nu au uitat că această zi este una aparte, deoarece se sărbătorește, la nivel mondial, ziua 
Pământului. În cinstea acestei zile au purtat în piept ecusoane cu planeta Pământ, care acum 
sângerează din cauza pandemiei de Covid 19, dar care, poate mâine va râde cu gura până la urechi. 
Au vrut să ajute un pic planeta să fie mai încrezătoare, mai sigură de bunele intenții ale copiilor și un 
pic mai veselă și strălucitoare, grație curățeniei la care și ei au contribuit.  

Fiecare inimă de copil, care a bătut la unison în această zi, a alcătuit șiragul de speranțe, de voie 
bună, de exemple, de puritate și frumusețe. Bravo vouă, dragi copii! 

 
 

 
  

 

 
 

 
 



 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Baltariu Violeta-Silvia 

 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, OCTAV BĂNCILĂ”, CORNI 
CLASA: a IV-a B 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Baltariu Violeta-Silvia 

ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Cer și Pământ” 

SUBIECTUL LECŢIEI: ,, Paște fericit!”- Felicitarea  

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: abordare integrată 
DISCIPLINE INTEGRATE:  Limba și literatura română, Muzică și mișcare; 
 

SCOPUL LECŢIEI: formarea priceperilor şi deprinderilor de a recupera materialele refolosibile 
şi de a realiza obiecte utile 

                                                   
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  

 Arte vizuale și abilități practice 
1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual; 
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj 

intenționat; 
2.3  Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități 

dominant manuale, creative și ludice 
 
COMPETENŢE INTEGRATE  

 Limba și literatura română 
4.2 Redactarea unor texte funcționale scurte pe suport de hârtie sau digital 

 Muzică și mișcare 
1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din 

patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferențe de natură muzicală și de mișcare corporală/scenic  
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să îmbine tehnica decupării şi lipirii materialelor pe un suport pentru a obţine o compoziţie 
decorativă; 

O2: să respecte etapele de lucru în realizarea compoziţiei;  

O3:  să identifice minim patru situaţii din viaţa reală când se pot trimite  felicitări; 

O4: să utilizeze creativ şi original materialele în realizarea felicitării; 



O5: să evalueze în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare: corectitudine, 
acurateţe, grad de finalizare; 

O6: să creeze un mesaj corect, potrivit sărbătorii Paștelui. 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, 
exerciţiul, Explozia stelară, turul galeriei; 

MIJLOACE DIDACTICE: hârtie albă și colorată, sfoară, lipici, foarfecă, flori decupate din 
materiale textile, plicuri, figurine din plastic, ouă din polistiren, cretă colorată, planșa cu Explozia 
stelară, felicitarea model; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual; 

RESURSE TEMPORALE: 45 minute 

RESURSE UMANE: 18 elevi 

 

BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE:  

 Grigore A, Crivac G-M, (2016). Arte vizuale şi abilităţi practice (Semestrul II).  Editura 
ARS LIBRI. 

  Ministerul Educaţiei Naţionale – Programa şcolară pentru disciplina  Arte vizuale şi 
abilităţi practice clasele III-IV,  Anexa nr 2 la OM 5003/ 02. 12. 2014 

 Lucian Stan, Ileana Stan şi Elisabeta Botezatu , Abilităţi practice- ghid metodic clasele I-IV, 
Editura Aramis, Bucureşti, 2003. 

      D. Stoica – Abilităţi practice –clasele I-IV  , ed Carminis ,2004 , Piteşti 
 file:///C:/Users/User/Downloads/IV_Educatia%20plastica%20(a.%202020,%20%C3%AEn

%20limba%20romana)%20(1).pdf 
 https://www.edusoft.ro/sarbatorile-de-paste-traditii-pentru-trup-si-suflet/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=A8EDM1A1JwU 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

ETAPELE 

LECŢIEI  
Ob. 
op. 

CONŢINUTUL 
INFORMAŢIONAL 
AL LECŢIEI 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE Metode şi 
procedee 

Resurse 
materiale/ 

temporale 

Forme 
de 
organizare 

1.MOMENT 
ORGANIZA
TORIC 

 

 

Se vor asigura 
condiţiile necesare unei 
bune desfăşurări a 
activităţii şi se vor 
pregăti materialele 
corespunzătoare. 

Conversaţia 

Laptop 

Platforma 
Microsoft 
Teams 

2 min. 

Frontal Observarea 
sistematică 

file:///C:/Users/User/Downloads/IV_Educatia%20plastica%20(a.%202020,%20Ã®n%20limba%20romana)%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/IV_Educatia%20plastica%20(a.%202020,%20Ã®n%20limba%20romana)%20(1).pdf
https://www.edusoft.ro/sarbatorile-de-paste-traditii-pentru-trup-si-suflet/
https://www.youtube.com/watch?v=A8EDM1A1JwU


2.CAPTARE
A     
ATENŢIEI 

 

 

Se va realiza prin  
prezentarea în fața  
copiilor a  câtorva 
aspecte privind 
importanţa sărbătorii 
Paştelui, a pregătirii 
oamenilor pentru acestă 
sărbătoare (Anexa 1).  

Conversaţia 

 

Fișă cu 
informații 
despre 
Paște 

2 min. 

 

Frontal 

 

 

Observarea 
sistematică 

 

3. 
ANUNŢARE
A TEMEI ŞI 
A 
OBIECTIVE
LOR 

 

Voi scrie titlul lecţiei 
“Paște fericit!”-
Felicitarea pe tablă şi 
voi prezenta obiectivele 
pe care elevii vor fi 
capabili să le atingă 
până la sfârşitul orei.  
        
Astăzi, în cadrul orei  
de arte vizuale şi 
abilităţi practice ne 
vom  pregăti şi noi de 
sărbătoare realizând 
Felicitări de Paşte.  

 

Conversaţia 

Observaţia 

 

Tabla  

2 min. 

 

Frontal 

 

 

Observarea 
sistematică 

 

 

4.(RE)ACTU
ALIZA-REA 
CUNOŞTIN-
ŢELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Solicit elevilor să 
răspundă la întrebările 
de pe planșa cu 
Explozia stelară: 

-Cine poate primi 
felicitări?  

-Unde scriem textul 
unei felicitări?  

-De ce oamenii îşi 
transmit felicitări? 

 -Cum putem trimite 
felicitarea?(  Ce 
modalităţi  de trimitere 
a unei felicitări  
cunoașteți?) 

-Când putem să 
transmitem felicitări? 

 Pregătirea elevilor 
pentru activitate se va 
realiza prin afişarea 
unor felicitări/ imagini( 
Anexa 2), cu ajutorul 
cărora se va intui modul 
acestora  de realizare, 
precum şi materialele 
necesare. De asemenea, 

 

Conversaţia 

Observaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa cu 
Explozia 
stelară 

 

 

 

 

 

Model de 
felicitare 

Imagini 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individu
al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 
orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  
PREZENTA
REA 
OPTIMĂ A 
CONŢINUT
ULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

voi aminti, pe înţelesul 
copiilor, definiţia 
colajului, potrivit 
căreia: “Colajul este o 
lucrare în realizarea 
căreia folosim diferite 
mijloace și metode 
pentru a reda ceea ce 
dorim...” 

Voi enumera etapele pe 
care elevii trebuie să le 
parcurgă în realizarea 
unui colaj, şi anume: 

 selectarea 
materialelor, 
instrumentelor și 
suportului de lucru 
specifice temei alese 
sau date; 

 conturarea, pe 
materialele alese, a 
formelor elementelor ce 
vor compune colajul; 

 decuparea acestor 
forme, îmbinarea 
armonioasă și lipirea 
lor pentru a realiza 
colajul. 
Elevii vor aminti 
regulile care trebuie 
respectate în realizarea 
lucrării:  

 u
tilizarea corectă şi 
atentă a instrumentelor 
de lucru; 

 p
lăcuta îmbinare a 
materialelor; 

 a
spectul estetic al 
produselor finale; 

 î
ncadrarea în timpul de 
lucru. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

 

Frontal 

Individu
al 

 

Observarea 
sistematică 

Evaluare 
orală 

 



 

6. 
DIRIJAREA 
ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O4 

O6 

   Elevii realizeză 
individual câte un colaj-
Felicitarea, ţinând cont 
de sărbătoarea Paștelui. 

Activitatea se va 
desfăşura pe fond 
muzical -PAŞTI 
PENTRU COPII, 
Muzica si text Maria Ene 
https://www.youtube.co
m/watch?v=A8EDM1A1
JwU 

     Solicit elevilor să 
identifice  
caracteristicile 
mesajului scris pe 
felicitare: să fie scurt, 
clar, scris corect, 
caligrafic şi potrivit atât 
ocaziei, cât şi persoanei 
căreia dorim să 
transmitem.           
Solicit elevilor să 
compună un mesaj 
pentru 
SărbătoareaPaştelui şi 
să scrie felicitarea. 
     Voi supraveghea 
elevii în timpul realizării 
lucrărilor și voi oferi, de 
asemenea,  indicaţii 
individuale/colective 
atunci când va fi 
necesar. 

Conversaţia 

Demonstraţ
ia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Hârtie 
albă și 
colorată 

Lipici 

Cretă 
colorată 

Sfoară 

Ouă 
polistiren 

Flori, 
fluturi din 
materiale 
diverse 

Foarfece 

20 min. 

 

Frontal 

Individu
al 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 
sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluare 

Evaluare 
orală 

Interevaluare 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 
verbale 

Evaluare 
orală 

 

 

 

7. ANALIZA 
ŞI 
APRECIERE
A 
LUCRĂRIL
OR 

 

 

 

 

 

O5 

         Elevii vor afișa pe 
sfoara din fața clasei 
lucrările obținute. Solicit 
elevilor atât prezentarea 
şi descrierea produsului 
obținut, cât şi evaluarea 
felicitărilor realizate de 
ceilalţi colegi. 

      În cadrul evaluării 
și autoevaluării elevii 
vor ţine cont de 
următoarele criterii: 
- respectarea tehnicii de 
lucru; 
- întrebuinţarea corectă 
a materialelor necesare; 

 

Conversaţia 

Observaţia 

Turul 
galeriei 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8EDM1A1JwU
https://www.youtube.com/watch?v=A8EDM1A1JwU
https://www.youtube.com/watch?v=A8EDM1A1JwU


 

ANEXA 1 

Sărbătorile de Paște – tradiții pentru trup și suflet 

 
Sărbătoarea de Paște este cea mai mare sărbătoare a românilor creștini. În cadrul acestei 

sărbători sfinte, oamenii laudă Învierea lui Hristos. Sărbătoarea Învierii își are etimologia în cuvântul 
ebraic pesah care înseamnă trecere. Trecerea lui Iisus Hristos din moarte în nemurire, și după al cărui 
model creștinii cred că vor învia la următoarea venire a lui Hristos. 

Această sărbătoare implică un set de obiceiuri și tradiții care individualizează și crează un 
specific în calendarul românilor.  Pregătirile pascale inițiază obiceiuri încă de la lăsatul secului, dar 
în rândurile de mai jos vom vorbi exclusiv despre obiceiurile la români care au loc în pragul Învierii 
și după. 

Entuziasmul sărbătorilor pascale își face loc ușor dar sigur în sufletele noastre încă din Joia 
Mare, atunci când gospodinele de pretutindeni înroșesc ouăle. Există legende care vorbesc despre 
originea ouălor roșii. 

O legendă spune că Maria Magdalena, întâlnindu-se cu evreii, le-a spus că Hristos a Înviat, 
aceștia au răspuns că Hristos va Învia atunci când se vor înroși ouăle din coșul ei. Pe dată, ouăle s-au 
înroșit. Aceștia au început să arunce cu pietre în dânsa, pietre care imediat s-au transformat în ouă 
roșii. 

O altă legendă spune că Maria Magdalena a așezat un coș de ouă sub crucea pe care era răstignit 
Iisus Hristos, ouăle s-au înroșit de la sângele curs din trupul Mântuitorului. 

Încondeierea ouălor a devenit o adevărată artă pe tărâmul românesc. Femeile din toate zonele 
țării folosesc diverse tehnici și modele pentru a înfrumuseța aceste simboluri pascale. Cea mai 

 

8. 
ÎNCHEIERE
A 
ACTIVITĂŢ
II 

- corectitudinea 
execuţiei în asamblarea 
elementelor; 
- contribuţia personală 
adusă în realizarea 
lucrării;  
- aspectul final al 
lucrării.  
      
   Vor fi aplaudaţi 
colegii care au respectat 
etapele și s-au încadrat 
în timp, obținând un 
produs finit deosebit 
din punct de vedere 
estetic. 
       Se vor face 
aprecieri verbale 
individuale şi colective 
asupra modului în care 
elevii au participat la 
activitate. 
       Elevii oferă 
feedback despre 
activitatea desfăşurată, 
prin intermediul unui 
LIKE/ DISLIKE. 

 

 

Conversaţia 

 

 

2 min. 

 



cunoscută metodă de încondeiere se practică în Bucovina, unde ouăle se încondeiază crude apoi fierte. 
Instrumentul folosit pentru modelarea acestora se numește chisiță. Gospodinele ne învață că la 
încondeiat se mișcă oul, iar nu instrumentul. 

 

 

ANEXA 2    

 

 
 

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                     

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 
 

Prof. BĂLULESCU DOBRE ANAMARIA ROXANA, 
Grădinița cu program prelungit nr. 19, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor “Să nu-i educăm pe copiii noştri 

pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim 
cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea 
copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 
pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un alt cadru, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Exemple de activităţi extraşcolare Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, 
pictură.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea 
realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în 
activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se 
arata sau li se spune în legătură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Activităţile complementare 
concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un 
anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare 



contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei 
şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . În concluzie, cadrul didactic poate face 
multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, se vede 
necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să 
încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  

 
 
Bibliografie:  
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în ,,Învăţământul primar“ nr. 1 / 2010, Ed. Discipol, Bucureşti;  
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* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 2007. 

 

 

  



 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

School is everywhere.                                                                                                             
Școala este pretutindeni 

 

BAMIOPOL LAURA EMILI  MAGDALENA                                                                                
Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Județul Brăila 

 

 

DIRECTOR,  PROF. C. M. M.                                    

COORDONATORI,                                                

PROF. BAMIOPOL LAURA EMILI  MAGDALENA                                 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR O. C.                                                                            

An şcolar:  2020-2021 

 
A. INFORMAȚII  
 

Numele unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza 

Adresa completă: Strada Ghioceilor, nr. 1, Brăila 

Nr. de telefon/fax:  0239-619.925 

Site şi adresă poştă electronică: alicuzabraila@yahoo.com 

Director: Prof. C M M 

Coordonatori proiect: Prof. învățământ primar O.C. și Prof. Limba engleză Bamiopol Laura 
Emilia 

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 
 

Titlul proiectului: School is everywhere. Școala este pretutindeni 

Ediţia nr. 1 

Număr participanţi: Colectivul clasei I C 

  
C. REZUMATUL PROIECTULUI 

     
Într-o lume în schimbare, capacitatea de adaptare şi perfecţionare continuă a fiecărei persoane 

este deosebit de importantă, de multe ori făcând diferenţa dintre reuşită şi eşec. Ca educatori avem 
responsabilitatea de a arăta elevilor cum să privească lumea din unghiuri diferite, iar abordarea 
interdisciplinară şi transdisciplinară deschide o perspectivă creativă şi flexibilă asupra lumii şi a 
cunoaşterii. 



Având un profund caracter interdisciplinar, limba engleză constituie de multe ori un liant între 
disciplinele studiate în școală și permite elevilor accesul la surse nelimitate de informații și forme 
creative de exprimare. 

Din acest motiv, prin proiectul "School is everywhere. Școala este pretutindeni", dorim să 
încurajăm utilizarea limbii engleze în colaborare cu celelalte discipline în vederea realizării unor 
activități educative originale, atractive și relevante pentru educația continuă a elevilor, valorificând 
cunoștințele și creativitatea acestora. Elevii clasei I C au parte de activități interdisciplinare, 
combinând în mod armonios, frumos și util limba engleză cu  limba română, în cadrul unui proiect 
dedicat anotimpului primăvara, cunoașterii mediului înconjurător, îmbinând activități ce implică mai 
multe discipline precum AVAP, Geografie, Științe ale naturii și Matematica.  

 
a. Beneficiari direcţi şi indirecţi: elevi, părinții elevilor participanți și cadre didactice 

 
b. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura : 

 
► 1. „Spring tree. Copac de primăvară” 
► 2. „ My leaf report. Frunza mea!” 
► 3. „ My world. Lumea mea!” 
► 4. „ Figure me out using Maths. Descopera-ma utilizând matematica”  

 
D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

Scopul proiectului 

Scopul acestui proiect este ca elevii să identifice schimbările survenite în natură, în anotimpul 
primăvara. Elevii clasei IC au parte de activități interdisciplinare, combinând în mod armonios, 
frumos și util limba engleză cu  limba română, în cadrul unui proiect dedicat anotimpului primăvara, 
cunoașterii mediului înconjurător, îmbinând activități ce implică mai multe discipline precum AVAP, 
Geografie, Științe ale naturii și Matematica.  

 Proiectul promovează utilizarea abordării interdisciplinare şi/sau transdiciplinare în predarea 
limbii engleze, folosind contexte variate, cu relevanţă pentru dezvoltarea personală şi educaţia 
continuă a elevilor. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 învățarea prin joc 
 valorificarea cunoştinţelor şi a competenţelor dobândite de către elevi în cadrul activităţilor 

interdisciplinare şi transdisciplinare realizate sub coordonarea unui profesor de limba engleză şi a 
doamnei învățătoare 

 promovarea şi stimularea elevilor de a învăța limba engleză și limba română 
 dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi 
 încurajarea aptitudinilor de creaţie artistică ale elevilor talentaţi 
 promovarea produselor realizate de către elevii participanţi la concurs şi a activităţilor 

coordonate de profesorii acestora printr-o expoziție de fotografii şi alte materiale ca exemple de bună-
practică 

 dezvoltarea capacităţii elevilor de a-şi expune ideile în public în mod clar şi coerent; 
Modalități de realizare a obiectivelor: 

 organizarea de întâlniri între cadrul didactic şi elevii implicați în derularea proiectului 
 stabilirea unui calendar de activităţi la nivelul unităţii școlare implicate, în vederea 

realizării obiectivelor propuse  
 
Descrierea activităţilor    

► 1. „Spring tree. Copac de primăvară” 



Descrierea activității: activitatea începe cu o prezentare power-point/ clip video în care elevii 
vor descoperi elementele componente al copacului și transformările sale survenite pe parcursul celor 
patru anotimpuri, sub îndrumarea doamnei învățătoare. Dupa aceea, elevii vor realiza un proiect 
despre copacul în anotimpul primăvara, prin intermediul căruia vor învăța părțile componente ale 
acestuia în limba engleză, sub îndrumarea doamnei profesor de limba engleză.  

   ► 2. „ My leaf report. Frunza mea!” 
Descrierea activității: activitatea își propune să ajute elevii să identifice căteva trăsături ale 

unei frunze alese de către ei. Aceștia vor identifica mărimea lor, utilizând o monedă, culoarea, forma 
lor și vor preciza motivul pentru care au ales frunza respectivă, atât în limba română cât și în limba 
engleză.  

   ► 3. „ My world. Lumea mea!” 
Descrierea activității: activitatea începe cu o prezentare a mediului înconjurător al elevilor , 

urmând ca ei să menționeze strada, orașul, țara si planeta în care trăiesc, cu ajutorul doamnei 
învățătoare. Dupa accea, vor realiza un proiect cu informatiile asimilate în limba engleză.  

► 4. „ Figure me out using Maths. Descopera-ma utilizand matematica!” 
 
Descrierea activității: Elevii vor descoperi informații despre doamna profesor de limba 

engleză, utilizând matematica (adunarea,scăderea), într-o manieră distractivă. Sub îndrumarea 
doamnei învățătoare, aceștia vor realiza un proiect asemănător, menit a se descrie pe ei înșiși.  

Descrierea rezultatelor aşteptate 

Prin acest proiect sperăm că vom îmbunătăți spiritul de colaborare între elevi, și că utilizarea 
abordării interdisciplinare şi/sau transdiciplinare folosind contexte variate, să fie relevantă pentru 
dezvoltarea personală şi educaţia continuă a elevilor  

  



 

Obiceiuri și tradiții de Paște 

 

Profesor Sorinel Mihai BAN                                                                                   
Școala Gimnazială Nr. 1 Sântandrei, Județul Bihor 

 
 

Una dintre cele mai importante și îndrăgite sărbători ale românilor este Învierea Domnului, 

prilej de bucurie pentru o nouă renaștere. Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată cu primăvara. 

Retrezirea naturii la viață simbolizează tocmai viața nouă pe care creștinii au câștigat-o prin 

crucificarea și învierea lui Isus, fiul lui Dumnezeu. 

Creștinii ortodocși se pregătesc pentru această mare sărbătoare, postind, rugându-se, postul 

numindu-se ,,Postul Paștelui,, și care durează 48 de zile. Ultima săptămână a postului se mai numește 

și ,,Săptămâna  patimilor,,. În aceasta săptămână se recomemorează patimile lui Isus trăite în zilele 

dinaintea răstignirii.  

Tot acum, nu se mănâncă de dulce, nu se râde, nu se joacă, nu se se petrece, nu se bea. Oamenii 

trebuie să fie în rugăciune și smerenie, cu gândul doar la patimile suferite de Isus pentru iertarea 

păcatelor noastre. 

În dimineața zilei de joi, zi în care Isus a fost trădat de ucenicul său Iuda, se dau pomeni pentru 

sufletele morților, se intră în biserică și se îngenunchează de 12 ori fiindcă se citesc 12 evanghelii. 

Vinerea dinaintea Paștelui se vopsesc ouă roșii, iar seara la biserică se cântă Prohodul Domnului.  

Sâmbăta se pregătesc bucatele care vor fi puse pe masă a doua zi, ziua învierii. Se pregătesc 

bucate tradiționale: carne de miel, drob, cozonaci și pască, fiecare având o simbolistică străveche. 

În noaptea de Înviere oamenii merg la biserică pentru a lua lumină și ,,paști,, (bucățele de pâine 

înmuiate în vin). Se înconjoară biserica de trei ori cu lumânari aprinse, după care se intră în biserică 

și se continuă slujba. Lumânările din noaptea de inviere se duc acasă și se păstrează peste an în caz 

de boală sau alt necaz. 

În ziua de Paști, zi de bucurie și de biruință a vieții prin  moarte, nu se jelesc morții,  această zi 

fiind socotită zi de veselie, deoarece ,,Isus a înviat din morți, cu moartea prin moarte călcănd,,.   

În aceasta perioadă creștinii se salută cu ,,Cristos a înviat,, raspunsul fiind ,,Adevărat a înviat,,, 

obicei care se va păstra pâna în duminica Rusaliilor, o altă mare sărbătoare a creștinătății. 

 



 

SFINTELE PAȘTI – TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
 
 

Prof. Banciu Delia, 
Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud, jud. Alba 

 
 
 
Școala e cea care are un rol deosebit de important în cultivarea interesului pentru valorile 

românești. Pornind de la această idee, am realizat un proiect educativ intitulat „Obiceiuri de Paști la 
noi și în Europa”. Obiectivele acestui proiect au fost cunoașterea de către copii a unor obiceiuri și 
tradiții pascale din spațiul românesc și european precum și sesizarea unor asemănări și deosebiri între 
diferitele culturi. Grupul țintă al proiectului a fost format din elevi ai claselor a III-a și a IV-a de la 
școlile gimnaziale din municipiu și cadrele didactice îndrumătoare precum și părinții elevilor. 

Dintre activitățile proiectului, amintesc: 
a) realizarea unui panou informativ cu date despre semnificația sărbătorii de Paști, 

despre simbolurile ei și despre felul cum este celebrată în România și în diferite țări din Europa;  
b) organizarea unui concurs inspirat din aceste date;  
c) organizarea unei expoziții de desene cu temă religioasă, de felicitări, de ornamente și 

de ouă pictate de către elevi; 
d) organizarea unor jocuri cu temă pascală. 
 
a) Pentru realizarea panoului informativ, elevii au fost îndrumați să caute informații 

apelând la diferite surse: familie, comunitate (vecini, cunoscuți), bibliotecă, internet.  
Astfel elevii au aflat că oul roșu este principalul simbol al acestei sărbători în toate țările 

cercetate. Ouăle, așezate de Maica Domnului într-un coș la picioarele crucii pe care a fost răstignit 
Christos, s-au înroșit de la sângele Acestuia. Oul este simbolul unei vieți noi, al fertilității, motiv 
pentru care creștinii îl asociază Învierii. Despre cei care ciocnesc ouă la Paști se spune că se vor întâlni 
pe lumea cealaltă.   

Un alt simbol este lumina lumânării pe care credincioșii o primesc de la preot, o dau de la unul 
la altul și o păstrează vie până acasă.  

Mielul este simbolul jertfei lui Iisus, ca fiu al lui Dumnezeu. El este și urmașul mielului pascal 
sacrificat de evrei în Vechiul Testament. 

Crucea este un alt simbol al iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus 
Christos. Ea se găsește și pe pască, un fel de cozonac de formă rotundă gătit special la Paști.  

Iepurașul, comercial sau nu, a pătruns în cultura popoarelor creștine, nefiind însă legat de 
Înviere. Ca simbol pascal este menționat într-o scriere germană din secolul al XVI-lea, iar două secole 
mai târziu apărea și în folclorul american. Fie că e viu, din turtă dulce sau din ciocolată el este, totuși, 
dorit de copii. 

Copiii au fost încântați să afle despre obiceiurile altor popoare și de a găsi similitudini cu cele 
de la noi. În unele țări, ouăle sunt vopsite cu vopsele obținute din plante, la noi, în Moldova, sunt 
încondeiate cu ceară, în alte țări (Slovenia) se folosesc uleiuri. În unele sunt împodobite cu flori sau 
mărgele, în altele sunt sculptate sau găurite cu un cuțitaș.  

Obiceiuri interesante se referă la așezarea ouălor, fie în coșuri sau pe ramurile pomilor, fie 
înconjurând casa, fie ascunse în iarbă spre a fi căutate de copii. În cele mai multe țări, inclusiv la noi, 
ele sunt duse la biserică, în coșuri, împreună cu alte bucate de pe masa festivă ca să fie binecuvântate 
de preot. 

Alte obiceiuri sunt legate de a doua zi de Paști când, în unele țări, cum ar fi Cehia, băieții umblă 
prin sat și lovesc fetele cu nuiele de salcie împodobite cu panglici colorate. Aceasta simbolizează 
alungarea spiritelor rele, dar este de fapt o formă de afecțiune. În Polonia și în Ungaria, băieții merg 



la udat. Poartă cu ei sticluțe cu apă sau cu parfum și udă fetele, gestul simbolizând curățirea și 
purificarea. În Cehia fetelor li se face un adevărat duș sau chiar baie, fiind aruncate în apa râului, dacă 
au „norocul” să se afle în preajma acestuia. 

Obiceiul udatului se practică și la noi, în Transilvania. Băieții, bat la poartă și cer permisiunea 
„E voie la udat?”, apoi intră în casă și, înainte de udatul propriu-zis, rostesc câteva versuri „Am auzit 
că aveți o floare frumoasă/ Am venit s-o ud să nu se veștejească/ La anul și la mulți ani să-
nflorească!”. Gazda oferă udătorilor ouă roșii, prăjituri și un pahar cu vin pentru adulți. Sunt vizitate 
în special casele unde sunt fete necăsătorite. 

b) După dobândirea unor astfel de informații, s-a organizat un concurs inspirat de ele. 
Copiii care nu au participat la concurs, au pictat ouă folosind diferite tehnici: cu pensula, prin 

picurarea cerii, prin dactilopictură, prin desenarea cu pic peste cerneală sau prin învelirea ouălor în 
folie de plastic pe care s-a aplicat vopsea.  

c) Ouăle astfel obținute au făcut obiectul unei expoziții, alături de lucrările realizate la 
orele de educație plastică (desene) și abilități practice (tablouri, felicitări, ornamente). 

d) O altă activitate din cadrul proiectului s-a desfășurat în aer liber și a constat în 
practicarea unor jocuri: Vânătoarea de ouă și Prăvălușul. 

Vânătoarea de ouă, având rădăcini în cultura germană, presupune găsirea unor ouă ascunse în 
diferite locuri (în iarbă, în tufișuri, pe crengi). Câștigă copilul care găsește cele mai multe ouă. 

Prăvălușul este un joc specific câtorva sate de lângă Aiud, județul Alba. Se joacă în perechi. 
La semnal, fiecare dintre cei doi copii dă drumul oului său să se rostogolească pe pământ, pe un loc 
înclinat. Copilul al cărui ou a ajuns primul la baza pantei, va lua oul adversarului. După prima rundă, 
se pot forma alte perechi. Câștigă copilul care a capturat mai multe ouă. O variantă a jocului constă 
în dirijarea prăvălirii ouălor cu o nuia, dat fiind faptul că forma lor nu le permite o rostogolire 
uniformă. 

Este demn de menționat că la aceste activități au participat și părinți și/sau bunici ai elevilor, 
aceștia dovedind că sunt conștienți de importanța implicării în viața și activitatea școlii. Faptul că au 
apelat la familie pentru a obține unele informații, le-a dat de înțeles copiilor că tradiția se transmite 
din generație în generație și că ei, la rândul lor, sunt datori să înmâneze ștafeta generațiilor viitoare. 

Sigur că activitățile pot îmbrăca diferite forme, în funcție de dorința și imaginația fiecăruia, în 
funcție de condițiile în care lucrăm sau de specificul zonei. Important este, însă, să nu pierdem din 
vedere obiectivul principal, acela de a sădi în sufletele copiilor noștri dragostea față de obiceiurile și 
tradițiile poporului nostru, dorința de a le perpetua, dar și de a le cultiva respectul față de tradițiile 
altor popoare. 

 
Sitografie:  
 
http://www.mdrl.ro/_documente/stiri_europene/2006/supliment_paste.pdf 
http://www.bugetulpersonal.ro/blog/traditii-si-obiceiuri/ 
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Rolul activităților extrașcolare în timpul pandemiei 

 

Carmina-Maria Bănică,                                                                                                                   
Colegiul Național Vlaicu Vodă, Curtea de Argeș 

 
 

Clasele mici în cea mai mare parte a timpului au fost la școală, dar orele de sport, de muzică 
sau arte din cadrul orarului, nu sunt suficiente pentru nevoia lor de a practica un sport, de a participa 
la un curs de muzică sau la orice altă activitate extrașcolară. 

Deși vorbim tot timpul despre starea de bine a copiilor noștri, n-am putut să nu ne întrebăm 
dacă a fost absolut necesar sa le răpim acestora orice libertate. Limitând propagarea virusului, este 
important să se găsească un echilibru pentru protejarea tinerilor și în special a familiilor vulnerabile, 
de consecințele acestei crize. 

Încă de la începutul pandemiei, sănătatea mentală a tinerilor s-a degradat alarmant. Mai mulți 
experți au afirmat că adolescenții și tinerii adulți au fost lăsați de izbeliște în măsurile de sănătate 
publică. Acestea s-au concentrat pe o viziune biologică a crizei, fără prea mare legătură cu sănătatea 
mentală și cu nevoia de legături sociale.  

Într-adevăr, activitatea fizică nu se rezumă doar la un consum de energie și la un consum 
metabolic, ea este un real sprijin pentru sănătatea fizică și psihică, satisfăcând  nevoia de a socializa. 

Cercetătorii în sociologie, psihologie și antropologie au arătat că practica sportivă creează 
legături sociale importante între tineri. De aceea sportul nu se poate limita la o activitate solitară, la 
joaca cu mingea în familie, cum a ajuns să fie de un an și ceva încoace.  

Tinerii au cerut reluarea sporturilor de echipă tocmai pentru că au simțit nevoia de legătură 
socială și pentru că antrenamentele solitare nu sunt suficiente. Schimbul, plăcerea și învățarea sunt 
legate de activitățile practicate în colectivitate. Sportul înseamnă și împărtășirea unei experiențe 
comune. 

În adolescență și la începutul vârstei adulte, legătura socială este esențială în procesul de 
construcție a identității și în adaptarea la multiplele schimbări ale acestei perioade: fizice, școlare, 
familiale, sociale, profesionale. 

Pentru majoritatea elevilor, izolarea ar fi prima cauză a stresului, la care se adaugă reducerea 
activităților sociale, sportive și culturale, creșterea timpului petrecut în fața ecranului, realizarea 
orelor în  mediul virtual.  Ca soluții ei identifică participarea la activități extrașcolare, menținerea 
cursurilor cu prezență fizică, existența legăturilor cu personalul școlar.   

Foarte multe studii au arătat că numărul tinerilor care prezentau semne de depresie moderată a 
crescut. Astfel, măsurile de izolare, de distanțare fizică, de carantină ar putea avea consecințe 
psihologice nefaste, care să dureze luni sau chiar ani. 

În plus, tinerii și familiile lor nu sunt egali în fața crizei. Într-adevăr, dacă traversam toți aceeași 
furtună, nu o facem în aceeași ambarcațiune. Pandemia a afectat cel mai mult familiile care 
acumulează foarte mulți factori de stres: sărăcie din cauza lipsei unui loc de muncă, experiențe de 
discriminare, lipsa mijloacelor tehnice și a condițiilor minime necesare studiului. 

Astfel, dacă pandemia a făcut  multiple victime colaterale mai puțin vizibile, în special în cazul 
tinerilor vulnerabili, noi putem să îi ajutăm mizând pe legătura socială și pe sporturile de echipă. 

Activitățile extrașcolare constituie momente ludice pentru copil. Că face sport, muzică, teatru 
sau dans, ele sunt un moment de plăcere, departe de constrângerile școlare. Prin intermediul lor 
copilul se exprimă, capătă încredere în el, socializează, învață să își coordoneze mișcările, își dezvoltă 
creativitatea, imaginația, devine autonom. 



Aceste activități s-au realizat mai greu în pandemie din cauza restricțiilor, dar au fost mai 
necesare ca oricând pentru sănătatea mentală a copiilor noștri, căci multiplele ore în fața ecranului, 
trebuie să fie compensate cu activități de relaxare, de plăcere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  



 

ROLUL EDUCAŢIEI EXTRACURRICULARE                                                                  
ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 

PROF. DR. BANU CRISTIAN FLORIN                                                                     
LICEUL AGRICOL „DR. CONSTANTIN ANGELESCU”, JUDETUL BUZAU 

  
 
În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, 
apare ca o necesitate.  

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 
noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

În cadrul acestor activităţi, elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Oricât ar fi de 
importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi 
alţi factori acţionează pozitiv.  

Exemple de activități extraşcolare:  
1. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul 
de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, stimulează activitatea de învăţare, întregesc 
şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

2. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

3.  Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume 
dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual.  

4. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 



unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

5. Serbările și festivităţile – marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct 
de vedere educativ, importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi 
în atmosfera sărbatorească instalată cu acest prilej.  

6. Concursurile şcolare - sunt o metoda extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesionala a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilităţile pe care aceştia le au. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Criterii de selectare a activităţilor extraşcolare:  
Înainte de a efectua activităţi exraşcolare, trebuie să tineţi cont de următoarele aspecte 

importante pentru copii:  
- Vorbiți cu elevii şi revizuiţi activitățile dorite la începutul fiecărui nou semestru. Decideţi cât 

de mult se pot descurca şi faceţi alegeri-chestionar  
- Încercaţi să vă încurajaţi elevii să stabilească un echilibru între activităţile de grup şi cele 

individuale.  
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  
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"Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 
familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă." John Denvey.  

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.Accentul trece de pe informativ pe 
formativ.Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 
educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa 
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea 
realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
tinerilor. 

Educaţia extracurrriculară urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic 
are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sferainfluenţelor formative exercitate asupra copilului.Rămâne cadrul larg al timpului liber 
al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.În acest cadru, 
numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.  

Exemple de activitati extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile și taberele 
școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, 



respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă.  

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume 
dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Activitatea educativă 
școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul 
decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, 
realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică.Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural.  

Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej.  

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară. Elevii sunt atraşi 
de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice 
şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea 
interculturală.  

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea de cunoastere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. 
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„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”                      
                                  (Maria Montessori) 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Acestea vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc.  

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, ne putem orienta spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă..  

Acestea urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează: 

- activități extracurriculare tehnico-științifice; 
- ateliere creative de arte frumoase; 
- ateliere de limbi și literaturi străine;  
- ateliere de gătit; 
- ateliere de robotică; 
- activități extracurriculare de improvizație (emoţii); 
- activități extrașcolare de ecoturism; 
- activități extrașcolare de protecția mediului; 
- activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans. 



Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul în această perioadă când totul s-a mutat în online. Pentru că știm că este o perioadă 
temporară, am inclus și câteva cursuri care nu pot fi adaptate la noul normal și care urmează să fie 
descoperite sau redescoperite atunci când normele de distanțare socială vor face posibilă desfășurarea 
tuturor cursurilor pentru copii.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea 
interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea 
talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități 
li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale 
și nu numai. 
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Cea mai mare sărbătoare creștin-ortodoxă, Paștele, anunță Învierea Domnului nostru Iisus 
Hristos și reprezintă biruința și triumful omenirii asupra suferinței și spălarea păcatelor. 

Tradițiile încep cu Săptămâna Mare, care pornește de la Duminica Floriilor, când Iisus Hristos 
intră în Ierusalim și se termină cu Duminica Paștelui, atunci când Iisus învie. În această săptămână 
femeile gospodine fac cozonaci, pască și ouă roșii. Semnificația religioasă a acestei săptămâni o 
reprezintă chinurile prin care trece Mântuitorul, de la trădarea Lui de către Iuda, până la răstignirea 
pe cruce de pe dealul Golgota, moartea și apoi Învierea. 

În ziua de Florii, oamenii trec pe la mormintele rudelor, agățând de cruci crenguțe de salcie. 
Tot în această zi este ultima dezlegare la pește din post, pentru cei care postesc. Este prilej de 
sărbătoare, toti cei care poartă nume de flori își serbează onomastica. După această duminică, satele 
intră în Săptămâna Patimilor, trăind marea tragedie a Dumnezeirii.  

Oamenii se pregătesc să depășească suferința milenară, pentru a ajunge la Sărbătoarea Sfintelor 
Paști. Această săptămână este considerată una de doliu, de tristețe, închinată ultimelor pregătiri pentru 
marea sărbătoare. Oamenii își primenesc sufletul prin spovedanie și împărtășanie. Bărbații lucrează 
la câmp, arând și semănând, până în Joia Mare, apoi rămân acasă pentru a îngriji gospodăria, 
greblează gradinile, curăță pomii, repară gardurile și dau o mână de ajutor femeilor la pregătirea 
mâncărurilor, înjunghie mielul pascal și pregătesc băuturile pentru sărbători. Femeile și fetele încep 
a deretica prin casă, așează la loc de cinste zestrea de preț a familiei: icoane, blide înflorate, ștergare, 
covoare, perne și mlădițe de salcie sfințite de Florii. 

În Joia Mare, numită şi Joia Patimilor, se duce la biserică mâncare şi băutură, pentru a se sfinţi 
şi apoi pentru a se da de pomană pentru sufletul morţilor. 

Simbolul ouălelor roşii vine de la patimile lui Iisus Hristos, care a fost bătut cu pietre şi care s-
au transformat în ouă roşii şi când Maria, mama Mântuitorului a venit la crucea unde era răstignit 
acesta, cu un coş cu ouă care s-au facut roşii de la sângele curs de la acesta. Pe lângă mâncare, se mai 
poate da de pomană și îmbrăcăminte. După toate acestea începe pregătirea simbolurilor pascale: 
pască, ouă roșii, cozonaci și preparatele din miel, conform tradiției, deoarece în cele trei zile de 
sărbătoare nu se mai gătește. 

În această zi, în grădini, bărbații aprind focul și afumă pomii pentru a-i proteja de insectele 
dăunătoare. 

În Vinerea Patimilor, Vinerea Mare, o tradiţie care nu s-a pierdut este ducerea de flori la biserică 
pentru Hristos şi trecerea pe sub masă de 3 ori, ce semnifică potignirile pe care le-a avut Mântuitorul 
atunci când şi-a cărat în spate propria cruce pentru răstignire. Tot acum foarte mulţi creştini ţin post 
negru, fără apă şi mâncare, fiindcă se mai numeşte şi Vinerea Seacă, pentru a fi feriţi de boli şi pentru 
a avea spor tot anul. O altă tradiţie este cea a scăldatului, care spune că cel care se va scălda în apa 
rece de 3 ori, exact cum Ioan Botezătorul îi boteza pe oameni şi chiar şi pe Hristos în apele Iordanului, 
va fi sănatos pe tot parcursul anului. În acestă săptămână mare, tradiţia este ca toate gospodinele să 
facă curăţenie generală în casă, în curte şi grădini, simbol al renaşterii. Vinerea Mare este considerată 



o zi cu mari puteri vindecătoare.  Tot în această zi se vopsesc ouăle roșii, dar în această zi nu se coace 
nimic în cuptor.  

Femeile nu au voie să coase, țese, fiindcă e pericol de boală și spirite rele. Seara, după slujba 
Prohodului Domnului Iisus Hristos, credincioșii pleacă acasă cu lumânările aprinse și dacă nu se 
sting, ocolesc casa de trei ori, făcând cruce cu lumânarea pe pereții casei, pentru a fi feriți de trăsnet, 
foc și boli. 

Sâmbăta Paștilor, ultima zi a Săptămânii Mari, este ziua în care trupul Mântuitorului s-a odihnit 
în mormânt. Este zi de reculegere, credincioșii pregătindu-se pentru slujba de Înviere de la miezul 
nopții si marea veghe. Seara, în biserici se aprind luminile, anunțând că se apropie Învierea. În această 
zi, femeile fac ultimele pregătiri pentru masa de Paști, toți credincioșii se spală și îmbracă haine 
curate, se închină și se roagă la icoane.  Se spune că e bine ca toți credincioșii să se ierte și să se 
împace cu cei cu care au fost în dușmănie.  

În Sâmbăta Mare spre Duminica Învierii, toată lumea merge la biserică pentru a asista la 
Învierea Domnului, pentru a lua lumină ca să o ducă la cimitir morţilor din familie, dar şi acasă, pentru 
a avea lumină în viaţă şi în suflet, pentru a lua tradiţionalele Sfinte Paşti - anafura sfinţită şi pentru a 
lua flori sfinţite, dintre cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică, pentru a le pune acasă la 
icoane. 

La miezul nopții, în biserici se oficiază slujba Sfintelor Paști. Sunt sfințite pasca, ouăle roșii și 
alte bucate, aduse de gospodine în coșuri, postul luând sfârșit. Credincioșii iau Lumină din Lumină, 
se salută cu „Hristos a înviat!” și răspund cu “Adevărat a înviat!”, iar aceste formule se folosesc timp 
de 40 de zile, până la Înălțarea Domnului.  

În Duminica Învierii, obiceiul este ca oamenii să poarte haine noi, semnificaţie a primenirii 
trupului şi a sufletului, iar dimineaţa se pune într-un ibric apă rece, un ou şi un ban de argint şi se 
spală cu această apă pentru a fi rumen în obraji ca oul, pentru a fi tari ca banul şi pentru a avea belşug.  
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Profesori coordonatori : Marcela Barbu 

A. DENUMIREA ACTIVITĂŢII EXTRACURRICULARE:  
,,ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBII MATERNE” 
 

B. APLICANTUL: Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea, Judeţul Vâlcea 
     

C. Coordonatori : prof. Marcela Barbu, prof. Valeria Antonescu  
 

       D. Grup țintă : elevii claselor a XII-a F și a X-a F din Colegiul Național Mircea cel Bătrân, 
Râmnicu-Vâlcea  

       E. Perioadă de desfășurare : 17- 23 februarie 2021 (online și/sau face to face)  

MOTTO:        
 „Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră...” (Mihai Eminescu) 
 



ARGUMENT: 
Sărbătoarea celui mai de preț bun al nostru, limba în care am învățat să rostim cele dintâi cuvinte 

nu este doar un simplu mijloc de comunicare, ci prima relație emoțională pe care o avem cu lumea 
valorilor. Limba noastră maternă semnifică, înainte de toate, forma pură a cunoștințelor cu care 
pornim la drum, este fundamentul identității noastre. Cultivarea ei nu este o activitate oarecare, ci o 
responsabilitate asumată în fața culturii din care provenim. 

În această zi sărbătorim, de fapt, cel mai de preț bun al nostru, și ca atare avem obligația să 
reflectăm asupra aprecierii acestuia în viața noastră de zi cu zi, să ne gândim dacă avem toate 
posibilitățile, drepturile și mijloacele ca această valorificare individuală să aibă ca rezultat o autentică 
diversitate culturală care să dăinuie în timp. 

Drepturile lingvistice în România sunt asigurate prin legi aferente și acordă protecție tuturor 
celor douăzeci de limbi minoritare care există la noi, limbi care sunt vorbite de 10% din cetățenii 
acestei țări. Însă, aceste reglementări ale legislației noastre trebuie să se reflecte și într-un sistem 
educațional și mediu social în care cultivarea limbii materne este o normalitate, nu un privilegiu. 

În această zi importantă dorim să atragem atenția întregii noastre societății asupra importanței 
unui sistem de învățământ în care tinerii proveniți din comunitățile minoritare ale României se 
regăsesc ca cetățeni cu drepturi și șanse egale, sunt încurajați să-și cultive limba maternă fără să aibă 
parte de dezavantaje sau greutăți de orice natură.  

Considerăm că valorile europene – printre care cele legate de limba maternă și cultură primează 
– trebuie să prindă rădăcini în beneficiul întregii noastre societăți și în interesul generațiilor tinere. 

 
Obiective: 

Obiectiv general: Promovarea limbii, culturii, istoriei, tradițiilor, obiceiurilor în contextul 
multilingvismului, prin care să se reflecte diversitatea culturală și lingvistică, raportată la cadrul 
general al tratatelor UE și la promovarea educației transdisciplinare  

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea competențelor de comunicare ale elevilor în limba maternă 
- Dezvoltarea competențelor sociale și motivaționale ale elevilor prin artă, poveste, cântec, joc 
- Dezvoltarea competențelor digitale 
 

Descriere:  

Ziua Internațională a Limbii Materne, 21 februarie, declarată de UNESCO pentru prima oară la 
17 noiembrie 1999 și recunoscută de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, promovează diversitatea 
lingvistică și culturală, precum și multilingvismul. 

Ziua Internaţională a Limbii Materne se sărbătoreşte în fiecare an, din anul 2000, la 21 februarie 
în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică şi culturală, precum şi 
multilingvismul.  

Data semnifică ziua din 1952 în care studenţii care demonstrau pentru recunoaşterea limbii lor 
materne, bangali, ca limbă naţională a Pakistanului, au fost ucişi de poliţie la Dhaka, astăzi devenită 
capitala Bangladesh-ului. 

Ziua Internaţională a Limbii Materne a fost proclamată de Conferinţa Generală a UNESCO în 
noiembrie 1999 (30C/62). La 16 mai 2009, Adunarea Generală a ONU a făcut apel prin rezoluţia 
A/RES/61/266 „să promoveze conservarea şi protecţia tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii”. 
Prin aceeaşi rezoluţie, Adunarea Generală a proclamat anul 2008 ca Anul Internaţional al Limbilor, 
pentru a promova unitatea în diversitate şi înţelegerea internaţională prin multilingvism şi 
multiculturalism. 

Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare şi dezvoltare a patrimoniului 
tangibil şi intangibil. ONU consideră că toate acţiunile ce promovează diseminarea limbilor materne 
servesc nu doar scopul încurajării diversităţii lingvistice şi educaţiei multilingve, ci ajută şi la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Multilingvism
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangali&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_matern%C4%83


dezvoltarea conştiinţei tradiţiilor lingvistice şi culturale în întreaga lume şi la inspirarea solidarităţii 
bazată pe înţelegere, toleranţă şi dialog.  

În 2017, sloganul Zilei Internaționale a Limbii Materne este ''Spre un viitor durabil cu ajutorul 
unei educații multilingvistice''. Pentru a stimula dezvoltarea durabilă, elevii trebuie să aibă acces la 
educația în limba lor maternă, dar și în alte limbi străine. Conform UNESCO, începând din 1950 până 
în prezent, în întreaga lume au dispărut peste 200 de limbi. 

Conservarea şi perpetuarea identităţii fiecărei minorităţi 
În Conferinţa Generală UNESCO din 17 noiembrie 1999, ziua de 21 februarie a fost proclamată 

Ziua internaţională a limbii materne. Cu acest prilej, statele membre UNESCO s-au angajat să 
contribuie la protecţia şi revigorarea bogatei diversităţi culturale prin promovarea limbilor ca formă 
de comunicare, interacţiune şi înţelegere între diferite popoare. Limba maternă şi cultura sunt 
componente esenţiale în procesul de definire a unei minorităţi naţionale. Însuşirea limbii materne, 
precum şi utilizarea ei ca mijloc de comunicare contribuie la conservarea şi perpetuarea identităţii 
fiecărei minorităţi.  

Există obiceiuri, există tradiţii care se păstrează şi se transmit mai departe, dar limba maternă 
se poate pierde foarte uşor, dacă nu este învăţată şi vorbită în familie ori dacă nu este studiată şi 
exersată în şcoală. Limbile sunt cele mai puternice instrumente de conservare şi dezvoltare a 
patrimoniului mondial material şi imaterial. Toate acţiunile întreprinse în vederea propagării limbilor 
materne vor servi atât la încurajarea diversităţii şi a educaţiei multilingvistice, cât şi la dezvoltarea 
conştientizării depline a tradiţiilor lingvistice şi culturale din întreaga lume şi să inspire, totodată, 
solidaritate bazată pe înţelegere, toleranţă şi dialog. 

Trebuie să acţionăm în acest sens pentru a nu pierde bogăţia culturală 
Potrivit www.unesco.org se estimează că, în cazul în care nu se acţionează în acest sens, 

jumătate din cele 6.000 de limbi vorbite astăzi vor dispărea până la sfârşitul acestui secol. Odată cu 
dispariţia limbilor şi a documentelor nescrise, omenirea va pierde nu numai o bogăţie culturală, dar 
şi importante cunoştinţe milenare încorporate în limbile indigene. Cu toate acestea, acest proces nu 
este nici inevitabil, nici ireversibil. Implementarea de politici lingvistice bine planificate pot consolida 
eforturile continue ale vorbitorilor comunităţilor în vederea menţinerii sau revitalizării limbilor 
materne pentru a le transmite viitoarelor generaţii. 

 
Proiectul vizează, așadar,  promovarea unei educații bazate pe inovație și incluziune socială.  

Din limbi străine să înveți și în limba ta să scrii, ca neamul tău să-l luminezi. (Proverb)  

Resurse materiale:  

 Poezii/cântece dedicate limbii române; 
 Laptop; 
 Tablă virtuală; 
 Prezentare PPT; 
 Carton, coli; 
 Acuarele, carioci, albume; 
 Suport virtual  pentru expoziţie; 

 

Activități: 

- Prezentarea, pe scurt, a istoricului acestei zile  
- Prezentarea Proiectului eTwinning coordonat la nivelul Colegiului Național Mircea cel Bătrân 

de prof. Barbu Marcela 
- Crearea de logo-uri, afișe pentru Ziua Internațională a Limbii Materne și expunerea lor pe un 

Jamboard sau în Classroom  
- Vizionare: Nichita Stănescu https://www.youtube.com/watch?v=5jXXzhCFM_w 
- Audiție muzicală : https://www.youtube.com/watch?v=-p_EvMkYCS 
- Traduceri din limba latină a unor versuri și citate 

http://www.unesco.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5jXXzhCFM_w
https://www.youtube.com/watch?v=-p_EvMkYCS


Temelia limbii române  
de Horia Bădescu  
 
Să ne plecăm la dulcea rostire românească, 
din ea născuţi şi-ntr-însa aduşi la ţintirim! 
Să ne plecăm! Acolo din mamă şi din tată 
stă verbul sfânt din care cu toţi ne zămislim. 
Să-ngenunchem la cuvinte cu litere latine, 
în limba asta numai putem să existăm, 
în limba asta numai, putem plăti iubirea 
şi ura şi dreptatea pe care le păstrăm, 
în limba asta numai, dăm temelie lumii, 
în limba asta numai, cum a se tace ştim, 
în limba asta numai, ne pomenim eroii, 
în limba asta numai, putem ca să murim. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘOI                                                                                
Prof. BARDAN MARINELA 

 
Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă.  
Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, 

și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de 
desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei.  

Printre dimensiuni ale dezvoltării importante care mi le-am propus a fi realizate în activitățile 
extrașcolare pot enumera:  

Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil prin:  
- integrarea în viața socială;  
- formarea unui comportament civilizat; lărgirea orizontului de cunoaștere;  
- educarea unor calități morale și estetice;  
- organizarea timpului liber în mod cât mai util și plăcut.  
- descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor;  
- reactualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate în clasă.  
Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de 

realizare. Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
copiilor.  

Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor.  

,, Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 
ei vor fi mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze” (Maria Montessori – ,,Descoperirea copilului”)  

În lumea plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde se pun bazele formării și dezvoltării 
fizice și spirituale a copilului.  

Pedagogul american BRUNER (1970) considera că ,,oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 
i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode și 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată ,, într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoștințelor”.  

În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil 
de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor 
de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Prin 
aceste activități am oferit copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de 
competiție, valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și 
inițiativei.  

Dintre activitățile extracurriculare propuse și realizate pot aminti:  
- Vizite la muzee, expoziții, monumente, care au constituit un mijloc de a intui și prețui valorile 

culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.  



Aceste activități ne-au oferit prilejul să organizăm cu mult interes și plăcere, expoziție cu 
obiecte de artă, imagini cu momente legate de trecutul istoric național și la noi în gradiniță. 

-Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii spre alte domenii de 
activitate: muzică, poezie etc. În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și 
copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar 
copiii sunt dornici de cunoaștere fiind atrași de rolurile interpretate de actori.  

- Excursiile contribuie la îmbogățirea cunostințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea 
dragostei și respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii pot cunoaște 
realizările oamenilor, locurile unde au creat opere de artă. Copiii acumulează o serie de cunoștinte 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură, percep activitățile prin acțiuni 
directe cu obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. După ce au venit din excursii copiii au 
redat cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen și 
modelaj iar materialele adunate le-am folosit în activitățile practice, în jocurile de creație.  

Noi, cadrele didactice, vom continua să învățăm copiii să trăiască frumos, în armonie cu natura 
înconjurătoare (pe care s-o mențină cât mai frumoasă și curată), să fie oameni cu suflet și cu atitudine 
pozitivă.  

Cu toate obstacolele pe care le întâmpinăm în realizarea unor activități deosebite, am reușit cu 
multă însuflețire și dăruire să desfășurăm activități interesante,care au satisfăcut curiozitatea copiilor, 
a creat bună dispoziție și o atmosferă relaxantă. Noi, adulții ne-am lăsat conduși de imaginație, setea 
de cunoaștere a copiilor, de bucuria și dragostea din sufletele lor curate. 

În activitățile desfășurate, copiii au admirat cu mult interes viețuitoarele de la grădina zoologică 
în mediul lor specific, au asistat la hrănirea și îngrijirea lor. Copiii și-au verificat cunoștințele și și-au 
însușit cunoștințe noi prin întrebările adresate spontan, la fața locului. În înfrumusețarea curții 
grădiniței copiii au lucrat pământul, au măturat aleile, au plantat flori, au sădit pomișori. Se citea pe 
chipurile lor cât de mult le plăcea ceea ce făceau și cât de bucuroși erau că își înfrumusețează spațiul 
de joacă și curtea grădiniței lor.  Pentru copii sunt un prilej de destindere, de bună dispoziție, cultivând 
interesul apartenenței la colectivitatea din care fac parte. Totodată i-am încurajat să-și stăpânească 
emoțiile provocate de prezența spectatorilor.  

Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti pentru viață atât cu 
ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin activitățile extrașcolare.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
• Cernea, Maria- Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ, în ,,Învățământul primar” nr.1 /2000, Editura Discipol, București  
• Ciubuc, Iuliana, - Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011  
• Preda, Viorica- Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura 

,,Gheorghe Cârtu Alexandru, Craiova, 2009  
 

 

  



 

Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 

Barlea Raluca Florina 
 

 

În contextul școlii moderne, profesorul are rolul de a proiecta și organiza orele de curs astfel 
încât să contribuie la dezvoltarea tuturor competențelor cheie prevăzute în programa școlară, 
competențe care se suprapun și se întrepătrund pentru formarea profilului unui absolvent ancorat în 
realitatea socială si culturală din care face parte. Pentru asta, vom urmări în primul rând dezvoltarea 
capacității de a comunica în scris și verbal. Elevii vor avea abilitatea de a înțelege și de a reproduce 
diferite mesaje orale si scrise în situații variate. De asemenea, prin dialoguri, dezbateri și conversații 
în contexte date, prin proiecte de grup sau sub forma unor prezentări Power Point, formăm elevului 
o gândire logică și organizată, foarte necesară în dezvoltarea competențelor sociale, matematice și 
digitale.  

Proiectele pe care le realizăm cu elevii ajută și la dezvoltarea aptitudinilor și competențelor 
antreprenoriale, determinându-i să lucreze cooperant și flexibil în cadrul unei echipe. Prin prezentarea 
acestor proiecte în anumite concursuri, favorizăm exprimarea culturală a elevilor, stimulându-le 
imaginația și creativitatea. Scopul integrării tehnologiei în instruire determină metodele și tehnicile 
de lucru la clasă. Spre deosebire de generațiile anterioare, actualele generații de elevi sunt mult mai 
independente în gândire. Copiii zilelor noastre au personalități puternice bine conturate încă de la 
vârste mici. Aceștia folosesc resursele digitale și se raporteaza diferit la societate. Ca profesori, 
trebuie să creăm un mediu de învățare stimulativ, bazat pe dezvoltarea unor compentențe, abilități și 
atitudini care să țină cont atât de interesele lor personale, cât și de exigențele societății în care trăiesc.  

Așadar, foloisrea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor on-line, a comunicării on-line 
poate reprezenta și orienta procesul de instruire către interesele elevilor, realizând o predare centrată 
pe necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la progresul lor educațional. În calitate de profesor 
de Limba engleză, am proiectat activități suport pentru învățarea în mediul online, precum și 
instrumente de evaluare aplicabile online. Am accesat platforma Google Classroom și am postat 
materiale didactice pe site, ținând totodată cont de instruirea diferențiată, centrată pe elev, de elevii 
cu C.E.S și de particularitățile de vârstă ale acestora, aplicând metodele contemporane activ-
participative (învățare prin descoperire, studiul de caz, brainstormingul, învățarea prin cooperare, 
eseul, demonstrația, descoperirea). Cu toate că învățarea online este necesară și înclinată spre progres, 
există niște dezavantaje, în sensul că o parte din activitatea uzuală face-to-face nu se poate face la 
distanță, având astfel un impact negativ asupra învățăriI temeinice.  

Sprijinul pe care în mod tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de 
învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. Consider că în mediul 
online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în 
învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște 
bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual 
ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea 
personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit 
online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Dificultățile în realizarea activităților 
didactice la distanță se referă în primul rând la lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru 
feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu 
funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de 



eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare 
evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, 
lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea 
adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.  

Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului. Elevul 
primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp limită de postat 
cerințele profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai important. Aceștia își pot verifica mai 
ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele. Așadar, viitorul nu aparține exclusiv 
învățământului on-line.  

Viitorul va fi o simbioză între clasic și modern, între tehnologie și tabla de la clasă, între 
conservatorismul profesorilor și maximizarea folosirii tehnologiei în a ușura accesul elevului la 
informație. 

  



 

Rolul activităților extrașcolare în starea de bine a elevului 

 

Profesor Barna Claudia- Manuela 
 
 
Toate unitățile (grădinițe, grădinițe, școli elementare, colegii, licee, centre de învățare) au fost 

închise încă de la inceputul acestui an școlar. Obiectivul urmărit aici a fost acela de a face lumină 
asupra adaptării la sistemul școlar prin procesele care au loc în afara acestuia. Mai precis, este vorba 
de a considera că activitățile care, prin definiție, nu sunt nici școală, nici familie, constituie un mediu 
real de dezvoltare. Este probabil să contribuie la succesul academic în mod direct, prin afectarea 
proceselor cognitive implicate în învățare și / sau indirect, prin medierea unor aspecte conative. 

Evoluția istorică a duratei de timp petrecut în afara școlii legitimează interesul societății pentru 
formarea unor tineri dezvoltați din punct de vedere social iar asta se poate face printr-un cadru a 
activităților școlare și extrașcolare. 

În timp ce mulți factori sociali, culturali și psihologici determină practicarea anumitor activități 
extracurriculare, se pare ulterior că acestea contribuie la adaptarea educațională a tinerilor. 

Activitățile sportive, frecvente în adolescență, sunt, de asemenea, asociate cu succesul 
academic). Această relație concomitentă și predictivă trebuie înțeleasă în sensul că mecanismele 
implicate nu sunt întotdeauna explicite. Două rapoarte de cercetare ne vor permite să sugerăm câteva 
căi de reflecție pentru a lua în considerare procesele implicate în impactul activităților de agrement 
asupra adaptării școlare.  

Diverse lucrări din literatură sugerează că experiența experiențelor colective cu colegii poate 
constitui un factor favorabil pentru adaptarea la situațiile școlare prin sincronizarea atenției. Într-
adevăr, ritmurile biologice precum ritmurile psihologice sunt cunoscute ca fiind sensibile la situațiile 
colective. Reinberg (2003) amintește astfel că la om, cei mai puternici sincronizatori sunt de natură 
socio-ecologică. Găsind o terminologie comună cu Bronfenbrenner (1979), el precizează că 
semnalele de la „nișa ecologică” (ciclul lumină / întuneric, zgomotul / tăcerea, caldul / frigul etc.) și 
cele din viața socială (cerințele de timp legate de orele de munca, de exemplu) trebuie luate în 
considerare. 

Activitățile extracurriculare s-au dovedit a avea efecte benefice pentru elevii vulnerabili și 
pentru a reduce semnificativ rata abandonului. Studiile actuale arată că participarea și sentimentul de 
proprietate asupra activităților extracurriculare la școală sunt uneori mai dificil de realizat de la elevii 
cei mai vulnerabili, dar rezultatele acestor activități în ceea ce privește motivația elevilor cu risc par 
mai bune decât ceilalți. 

Artele și sportul sunt cele mai frecvente activități extracurriculare care pot îmbunătăți stima de 
sine și motivația la toți elevii. Ele pot avea cel mai semnificativ efect pozitiv asupra elevilor care 
întâmpină dificultăți de învățare, indiferent dacă acestea sunt rezultatul barierelor lingvistice, al 
circumstanțelor etnice sau socio-economice sau al problemelor de comportament. 

 
Unele activități extracurriculare oferă elevilor timp suplimentar pentru a învăța și oportunități 

suplimentare de învățare în afara clasei. Practicile care funcționează includ: 
- activități după școală, cum ar fi temele și cluburile de dezvoltare; 
- activități de bibliotecă care îmbunătățesc citirea și scrierea sau ajută la teme; 
- sprijin și activități academice și non-academice oferite studenților în weekend și în timpul 

vacanțelor școlare; și, 
- programe de sponsorizare și îndrumare, în școală și în afara acesteia. 
 



Activitățile extracurriculare îmbunătățesc nivelul educațional al copiilor și au un impact asupra 
învățării și dezvoltării lor sociale, mai ales în condițiile pandemice.  De asemenea, îi ajută pe copii să 
depășească diferite obstacole și să câștige încredere și credință în ei înșiși. Activitățile extracurriculare 
le permit, de asemenea, copiilor să își extindă învățarea și să facă legături între învățarea în clasă și 
lumea muncii și să câștige experiență practică în domeniul ales de ei. Implicarea părinților și a familiei 
în aceste activități extracurriculare este necesară și recomandată și ajută copiii să dezvolte atitudini și 
comportamente mai pozitive. 

Activitățile extracurriculare aduc rezultate bune și susțin rezultatele învățării. În plus, copiii 
defavorizați care au participat la cluburi sportive după școală au, de asemenea, performanțe mai bune 
decât cei care nu au participat la aceste grupuri.  

Activitățile culturale contribuie la deschiderea mentală a copilului și a culturii sale și permit 
copiilor să înflorească și să se dezvolte.  De asemenea, ajută copilul să învețe și să obțină experiență 
în viața reală. Putem distinge mai multe activități culturale profitabile, cum ar fi lectura, teatrul, circul, 
desenele etc. Există, de asemenea, activități muzicale precum și arte plastice, cum ar fi desenul, 
decupajul care se pot organiza chiar și în spațiul online.  

Deși îmbunătățesc performanța academică și, de asemenea, îi ajută pe copii să se prețuiască și 
să-și dezvolte talentele, ei pot crea, de asemenea, un spirit de competiție printre practicieni. Nici 
presiunea de a efectua nu ar trebui să aducă efecte secundare negative. 

 În concluzie, practica activităților extracurriculare oferă multe avantaje, fie din punct de vedere 
fizic (sănătate mai bună, cheltuială energetică, ameliorare a stresului etc.), fie din punct de vedere 
intelectual și emoțional (creativitate, încredere în sine ...) 

Cu toate acestea, părinții nu trebuie să abuzeze de numărul de activități practicate, deoarece 
efectele ar fi atunci mai dăunătoare decât benefice pentru bunăstarea copilului. 

Mutarea în online a permis participarea la numeroase cursuri de descoperire care permit copiilor 
să participe la activități distractive și educative. 
  



 

Importanța activităților extracurriculare 
 
 

Profesor Barna Constantin Silviu 
 
 
 
Copiii de vîrstă mică se află într-un stadiu de dezvoltare în care încep să-și exprime senzațiile, 

emoțiile și sentimentele. Devin mai independenți de familie și se raportează la alte persoane. În plus, 
curiozitatea lor este activată și caută să-și exploreze mediul. Acesta este momentul ideal pentru a-și 
descoperi gusturile, interesele, abilitățile și abilitățile prin activități extracurriculare. 

Astăzi, profesorii au un catalog larg de activități din care pot alege, ceea ce poate deveni sau  
care poate fi copleșitor. Cel mai recomandat este să se discute cu copilul pentru a identifica ce ar dori 
să facă. Este foarte important ca cel mic să nu fie presat pentru că va deveni frustrat, ceea ce îi va 
afecta încrederea în sine și performanța. 

Fiecare copil învață diferit, deci este important să încercați mai multe alternative de implicare 
în activități extracurriculare.  Pentru elevii din ciclul primar încercați dansul, limbajul corpului, gătitul 
creativ, arta (muzică, pictură sau desen), experimente și jocuri de stimulare senzorială. Pentru elevii 
din ciclul gimnazial, activitățile trebuie să pună accentul pe creativitate, conexiuni logice, mind-map-
uri, activități sportive și de cooperare. Este vărsta în care elevul trebuie să învețe să lucreze în echipă. 
Un alt factor important în alegerea acestor activitați  este legătura afectivă pe care copiii o pot crea 
cu instructorii atelierelor sau cursurilor, deoarece astfel vor câștiga încredere. 

Elevii de liceu trebuie să participe la activități care îi ajută să-și definească obiectivele carierei 
și să-i îndrume către programul de licență care se potrivește cel mai bine lor. Uneori, activitatea de 
explorare a carierei îi ajută pe elevi  să înțeleagă ceea ce le place și să demonstreze conștiință de sine 
și maturitate în aplicațiile lor universitare. Interesul manifestat poate fiun semnal pentru universități.  

Modalitatea virtuală de educație datorată pandemiei COVID-19 a însemnat provocări mari 
pentru profesori și părinți. Pe de o parte, profesorii au conceput noi strategii pentru a motiva abilitățile 
motorii și creativitatea copiilor prin intermediul platformelor, în timp ce părinții au fost nevoiți să-și 
organizeze munca zilnică pentru a-și însoți copiii în învățare. 

Totuși, un copil mic nu poate petrece mult timp concentrat în fața unui ecran, deoarece trebuie 
să se miște și să se distreze. Aici vine rolul părinților ca colegi de joacă, care implică trezirea copilului 
lor interior. Pentru aceasta, profesorul trebuie să recomand încălcarea puțin a regulilor casei pentru a 
oferi un spațiu pentru dezvoltarea abilităților copiilor cu resursele disponibile acasă.  

În plus, contactul copiilor cu părinții și alte rude ajută la generarea de legături sociale. De 
asemenea, mediul online a dat posibilitatea ca unii dintre ei să exploateze acele talente pe care le 
cultivaseră prin dezvoltarea activităților extracurriculare și să le transforme în instrumente pentru a 
supraviețui nu numai în aceste momente dificile, ci pentru a le împuternici și transforma în proiectul 
lor de viață.  

Odată cu revenirea la școală, pot avea loc activități care au loc în locuri închise de tip vernisaj, 
expoziție, ateliere de lucru, etc.  Un loc aparte îl poate ocupa sportul. Abilitățile și abilitățile pe care 
le dezvoltă sportul pot varia în funcție de faptul dacă este sau nu un sport de echipă.  

Dacă este un sport solitar, precum tenisul, se evidențiază faptul că elevul poate lua decizii sub 
presiune și oboseală, în timp ce un sport de echipă, cum ar fi fotbalul, demonstrează că poate lucra ca 
o echipă îndeplinind o funcție pentru a atinge un obiectiv comun. 

Activitățile extracurriculare, în multe cazuri, sunt o completare a persoanei însuși. Prin acestea 
își exprimă adevăratele sentimente și în ele găsesc un loc sigur pentru a crește emoțional și social.  

Indiferent dacă pot fi realizate de acasă sau de oriunde prin intermediul diferitelor platforme 
virtuale sau dacă practica lor necesită prezența într-un cadru specific, este necesar să le promovăm 
exercițiul și să ne asigurăm că autoritățile delegate oferă copiilor de toate vîrstele toate condițiile care 



le corespund pentru a face acest lucru. Practicarea oricărei activități mai multe uși suplimentare pot 
fi deschise pentru a obține oportunități mai bune de formare academică și angajare. 

 
 

  



 

ȘCOALA ȘI FAMILIA, 
STÂLPI DE REZISTENȚĂ AI EDUCAȚIEI 

 
 

P. I. P. - BARNA IRINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIȘCOLT 

 
 
 
Se spune că rodul va fi de calitate dacă este îngrijit cu mare atenție și implicare încă de la 

primele lui semne de viață. Tot așa stau lucrurile și în cazul educației – primii ani din viața unui copil 
sunt definitorii în devenirea viitorului adult. În acest sens, efortul părinților și cel al școlii crează 
cadrul propice unei dezvoltări cu efecte pozitive pe termen lung asupra tuturor părților implicate.   

EDUCAȚIA în familie este o parte integrantă a educaţiei. Factorul care exercită cea mai mare 
influenţă asupra copiilor, alături de ȘCOALĂ, este FAMILIA.  

Un real PARTENERIAT între ȘCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine 
şi lumea în care trăieşte. 

Pe parcursul celor treizeci de ani de activitate, ca și învățătoare, am muncit și pentru a 
transforma familia într-un partener neobosit al şcolii. Acest lucru a presupus următoarele: 

 extinderea iniţiativei şcolii în sensibilizarea şi atragerea familiei; 
 elaborarea si realizarea unor proiecte orientate către parteneriatul cu familia;  
 activizarea consiliilor de părinţi; 
 îmbunătăţirea modalităţilor de informare adresate părinţilor; 
 organizarea unor activităţi în regim de parteneriat; 
 management performant al calităţii; 
 asigurarea unor servicii educaţionale destinate părinţilor. 

Atunci când, ca și reprezentant al școlii, am lucrat  împreună, ca parteneri, cu părinții copiilor, 
beneficiarii au fost cu siguranță elevii. Parteneriatele dintre şcoli, familii şi comunităţi mi-au fost de 
un real folos, deoarece: 

➢ m-au ajutat în activitatea de la clasă; 
➢ am contribuit la perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor; 
➢ am îmbunătățit programele de studiu şi climatul şcolar; 
➢ am dezvoltat abilităţile educaţionale ale părinţilor; 
➢ am format și dezvoltat abilităţile de lideri ale părinţilor; 
➢ am conectat familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii; 
➢ am stimulat serviciul comunităţii în folosul şcolilor; 
➢ am oferit servicii şi suport familiilor; 
➢ am creat un mediu mai sigur în şcoală. 
Crearea unor astfel de parteneriate a ajutat elevii să aibă succes la școală şi, mai târziu, în viaţă.  
Pentru că pandemia de coronavirus (COVID-19) determină emoții, precum anxietatea, stresul 

și incertitudinile, resimțite cu atât mai puternic de copiii de toate vârstele, am inițiat întâlniri online 
cu părinții copiilor, unde am dezbătut teme dintre cele mai diverse în vederea contribuirii mele la 
oferirea de soluții, în condițiile în care școlile au fost închise, evenimentele au fost anulate și trebuia 
să stăm departe de prieteni, de rudenii, de cei dragi. 

Părinții au înțeles de ce au nevoie copiii în această perioadă! Au înțeles că au nevoie să se simtă 
iubiți și sprijiniți acum mai mult ca oricând, pentru a ne păstra cu toții sănătatea mintală. În cadrul 



întâlnirilor noastre am stabilit împreună niște „rețete”, iar ingredientele au fost dintre cele mai 
diversificate: 

❖ să fim calmi și să luăm inițiativa; 
❖ să stabilim și să respectăm o rutină; 
❖ să lăsăm copiii să își trăiască emoțiile; 
❖ să facem loc distracțiilor; 
❖ să ne observăm propriul comportament. 
În această perioadă grea pe care o traversăm cu toții, noi, cadrele didactice suntem cei care 

oferim copiilor, dar și părinților, sentimentul de siguranță și protecție. Este important să nu uităm că, 
în această situație, acum, mai mult ca oricând, atât copiii cât și părinții lor sunt cei care au nevoie de 
un adăpost, de o umbrelă, sub care să se adăpostească, iar noi să fim acele umbrele care să îi protejeze 
de ploile reci  sau de soarele puternic. Deci, chiar dacă avem temeri, acestea nu trebuie să îi facă pe 
călătorii noștri să simtă că nu sunt în siguranță. 

De-a lungul anilor am desfășurat activități comune cu părinții elevilor mei, cu părinții și copiii 
acestora, activități de suflet, care, în opinia mea au avut un impact pozitiv în rândul tuturor 
partenerilor implicați în educație.  

Emoţiile pe care le trăiesc copiii în perioada unor activități școlare comune cu părinții lor, cum 
ar fi parteneriate, competiţii sportive, excursii, drumeții, vizite, ale unor serbări sau concursuri 
educative, când sunt susținuți și de părinți și de comunitatea locală, sunt atât de puternice, încât rămân 
în sufletul lor „ca nişte seminţe vii care vor răsări frumos mai târziu”. 

Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși, să știm să alegem întotdeauna binele și frumosul, să nu 
uităm că adevăratele valori sunt cele morale, și astfel să fim pregătiți în fiecare zi, ca oameni, ca 
dascăli, să dăruim cu generozitate din ceea ce avem, din ceea ce știm, din EDUCAȚIE, pentru că 
educația este transformatoare. ȘCOALA-FAMILIA- să continuăm să fim parteneri în educație, 
pentru a susține VIITORUL! 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 
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Procesul educațional desfășurat în gradiniță presupune desfășurarea unor activități didactice 
obligatorii, prevăzute de curriculum național, dar și forme de muncă intelectuală complementară, prin 
susținerea activitățiilor extrașcolare.  

 
În urmă cu un an, activitățile extrașcolare se realizau de obicei în afara spațiului educațional al 

grădiniței, contribuind astfel la cunoașterea mediului înconjurător de către preșcolari. În perioada de 
pandemie, activitățile extrașcolare s-au mutat în mediul online, fiind nevoie de o regândire a acestora 
pentru a satisface nevoile de cunoaștere și dezvoltare ale preșcolarilor. 

 
O serie de aspecte trebuie avute în vedere în momentul selecției în momentul activitățior 

extrașcolare: 

- Trebuie să stârnească interesul preșcolarilor prin alegerea unei teme de interes; 
- Atmosfera trebuie să fie relaxantă, cu voie bună ; 
- Trebuie să respecte particularitățile de vârstă ale copiilor; 
- Caracterul practic-aplicativ trebuie susținut atât în format digital, cât și fizic; 
- Să aducă o cantitate de informații despre om și mediul înconjurător, în diferite contexte, 

ceea ce ajută la formarea unor reprezentări simple sau complexe; 
- Să trezească preșcolarilor motivația pentru învățare și setea de cunoaștere; 
- Sa dezvolte capacitatea de a muncii în echipă; 
- Dezvoltarea competențelor digitale de la vârste fragede. 
 

În aceasta perioadă trupele de teatru au făcut un efort deosebit, punând la dispoziția copiilor și 
cadrelor didactice posibilitatea vizionării unor spectacole în mediul online.  

Paricipând în grup la vizionarea unui spectacol de teatru de papuși a adus numeroase beneficii 
copiilor. Prin intermediul acestei activități copilul face cunoștință cu lumea artei. Este un prilej prin 
care copilul exersează calitatea de spectator, prin respectarea unor norme de conduită, care îl vor ajuta 
în viața cotidiană. 

Teatrul este o sursă inepuizabilă de impresi puternice, ceea ce ajută la dezvoltarea socio-
emoțională a preșcolarului. 

Importanța educativă constă în conținutul artistic și cultural prezentat, precum și în atmosfera 
de sărbătoare și bună dispoziție, ce se instalează cu acest prilej. Copiii vor asimila în acest mod 
dragostea pentru artă, apreciind și recunoscând frumosul în viața cotidiană. 

Un alt tip de activități extrșcolare ce se pot desfășura în mediul online, promovând munca în 
echipă, este desfășurarea unor activități de rezolvare de puzzle-uri în comun. Aceste activități 
dezvoltă copiilor spiritul de observație, munca în echipă si colaborarea pentu rezolvarea unei sarcini 
folosind competențele digitale ale copiilor. 

Activitățile extrașcolare enumerate au dezvoltat interesele și aptitudinile copiilor fiind 
organizate într-un mod relaxant și valorificând în mod optim timpul liber al preșcolarilor. 

 



 

Să ne exprimăm sentimentele! 

 

Bârsan Raluca, profesor,                                                                                                
Colegiul Național Pedagogic “Regele Ferdinand” 

 

 

Motivarea elevilor era și înainte de pandemie o provocare dar în învățarea online deja asta trece 
la un alt nivel. Elevii din clasele primare sunt deschiși să comunice astfel că am considerat oportun 
să le propun o serie de activități altfel, bazate totuși pe programa lor școlară. 

Trebuie să o luăm încet, încet, cu grijă și atenție pentru că noi modelăm oameni. Personalitatea 
și caracterul celor mici se formează cu reponsabilitate. Pentru a obține rezultate deosebite trebuie ca 
să folosim surse informaționale diverse, conținutul să fie prezentat adecvat vârstei lor - să învețe 
jucându-se. 

Dacă elevii sunt motivați și implicați, ei respectă regulile, își asumă responsabilități, se 
autodisciplinează. Cadrul didactic poate să îi modeleze, să îi dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să 
pregătească copilul pentru viață. 

În primul rând profesorul trebuie să iși păstreze entuziasmul, dacă elevii te văd implicat, 
interesat de subiectul lecției, automat asta se transmite și le captează cel puțin atentia, mai mult, 
trebuie să le strânim curiozitatea, acel ceva care îi poate ține atenți pe parcursul unei activități . Dacă 
își pun întrebări e un început bun, astfel un prim obiectiv ar fi găsirea materialelor potrivite, adaptarea 
unei lectii astfel încât să asigurăm emoții pozitive, comunicare, experiențe de învățare. 

Elevii au nevoie de încurajare și în cazul meu la orele de limbi străine, profesorul trebuie să 
comunice la nivel afectiv cu elevii, nu știm ce climat de lucru au aceștia acasă, care este starea lor 
sufletească. O temă a elevilor din clasa întâi a fost” Feelings/Sentimente”. Am încercat să le propun 
mai multe activități menite să le îmbunătățească abilitățile de comunicare în limba engleză. O prima 
activitate a fost cea în care cu ajutorul unor măști am învățat să ne exprimăm stările: fericire, veselie, 
tristețe, furie.  

Copiii au completat cu desene fețele corespunzătoare stării lor sufletești , toate le-am discutat 
și explicat. O altă activitate a fost aceea de a încerca să ne amintim când am fost furioși, plângăcioși, 
speriați ,bucuroși sau plictisiți, ne-am jucat de-a mima, elevii s-au amuzat încercând să mimeze 
diverse stări sufletești, fiind cât mai amuzanți și originali.  

Elevii au lucrat foarte bine, mesajul a fost adaptat vârstei elevilor și posibilității lor în ceea ce 
privește limba engleză. Subiectele au fost alese în funcție de preferințele elevilor: personaje din lumea 
poveștilor, din desene animate sau jocuri pe calculator, elementele vizuale au fost atent gândite, am 
discutat despre stări sufletești și le-am identificat.  

Ca activitate extrașcolară am cumpărat jucării online pe care le-am donat unor copii mai putin 
norocoși de la o casă de tip familial , le-am adus bucurie și preț de o clipă au uitat că sunt singuri, 
triști speriați, iar prin intermediul unor momente online  micutii au cântat împreună și s-au bucurat.  

Copii și-au dezvoltat spiritul de toleranță și compasiune, familiarizându-se cu activitățile de 
voluntariat în cadrul căruia pot colabora și pot fi solidari pentru alții. Concluzionând, activitatea 
desfașurată pe parcursul mai multor ore a fost în primul rând plăcută elevilor, aceștia fiind implicați, 
atenți, au pus întrebări și au folosit limba engleză într-un context eficient, îmbogățindu-și 
competențele de comunicare.  



Dacă folosim ceea ce avem și adaptăm efectul va fi benefic asupra procesului de invățare. Un 
exemplu ar fi să încercăm să conectăm informațiile, învățarea limbii engleze se bazează pe 
comunicare, internetul ne oferă o multitudine de materiale utile, iar activitățile extrașcolare nu fac 
decât să le lărgească orizontul cunoașterii. 

Pentru a avea elevi motivați trebuie să le sporim experiențele pozitive de învățare, să le susținem 
eforturile, să îi învățăm să comunice eficient, dezvoltându-le totodată încrederea în forțele proprii, cu 
alte cuvinte să devină fericiți! 
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Exemple de activități extrașcolare online 
 
 

Bartalis Irma 
Școala Gimnazială „Turóczi Mózes” Tg. Secuiesc 

 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 

când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață tipuri de activități extracurriculare tehnico-
științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. 

Pentru cei care vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea chiar și în vacanțe, există și tabere 
urbane de programare, de robotică și editare video și grafică, unde îmbină distracția cu educația. 

Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să 
evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. În acest fel, 
îi vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește mai 
mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie un mic pictor, 
un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Dar puteți să vă descărcați aplicații pe calculator sau tabletă pentru ca cel mic să descopere și 
să învețe noi limbi și literaturi străine. 

Ca exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există 
cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e 
sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Dacă vei dori să îi ocupi timpul după școală cu ceva interactiv și de viitor, te poți orienta spre 
cursurile de robotică. Fiind o tehnologie care deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult este 
important să știe cum să o folosească în mod inteligent.  

Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a 
problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți. 

https://www.logiscool.com/ro/camps
https://www.logiscool.com/ro/camps


Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, copilul tău își 
dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele 
mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă. 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică 
sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să 
înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

 

 

Bibliografie: 

https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii 

https://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-fac-copiii-cand-nu-sunt-la-scoala/ 

 

  

 

  

https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii


 
Tipuri de activităţi educative în forme moderne de organizare 

 
Prof. înv. primar Adela Bartha                                                                                                

de la Şcoala Gimnazială „Ioan Opriş” Turda 
 
 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului  precum sunt științele.  
 
Dacă cele din urmă  ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult.astfel o recomandare pentru activităţi educative on line ar putea fi organizarea de: Ateliere de 
povestitori/ Ateliere de mima sau ateliere creative de arte.În cadrul acestor activităti educative copiii 
indrumaţi de filme tutorial  sau de explicaţiile suplimentare a cadrului didactic, fiecare copil se 
descoperă , cunoscându-si tlentele , aptitudinile şi astfel având mai multe şanse în a-şi creşte 
încrederea în forţele proprii. 

 
Trăim într-o societate de consum în care Fast-food-ul este la îndemâna mutor personae. Rolul 

activitătilor educative proiectate de cadrele didactice în special din ciclul primar au scopul de a  forma 
un stil de viaţa care să menţină starea de sănătate şi în care alimentația reprezintă o preocupare 
principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai 
sănătos, dar și delicios pentru fiecare persoană. Este o ocazie excelentă de a găti împreună elev-
părinte, elev-elev, elev-profesor și de a descoperi arta culinară chiar şi prin activităti educative 
derulate on-line.. 

  
Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 

îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

  



Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copii,  care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla 
cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație 
pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție,copiii din ciclul primar învață să aibă dexteritate și să se coordoneze 
mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. 

Educatia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii  în care echilibrul emoţional este esenţial. Acest lucru poate fi 
atins doar prin îmbinarea armoniaoasă a acelor activităţi educative care oferă copiilor, tinerilor 
posibilitatea de a-şi cultiva aptitudinile,talentele, cultivare a unui stil de viaţa sănătos şi civilizat. 

 
  



 
 

PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE – ALTFEL 

 
Prof. BĂRUŢIA LIANA                                                                                                         

LIC. VOC. PED. N. BOLCAŞ 
 

 

 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca şi activităţile din sala de grupă. Atunci când 
copiii sunt în parc, la pădure, zoo, sunt în afara cadrului formal al grădiniţei, prin urmare sunt mult 
mai relaxați, deschiși la tot ce este nou, dezinhibaţi și învață mult mai ușor, din experiențe practice, 
decât prin intermediul informaţiilor din sala de grupă- vorbim asadar de contactul direct cu subiectul. 

 Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți.  De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini 
necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

Dacă înainte de pandemie desfăşuram activităţi extraşcolare în grup, plantam flori, făceam curat 
în curtea grădiniţei, îmbrăţişam copacii din parcul din apropiere, făceam plimbări, odată cu trecerea 
activităţii în mediul online şi activităţile extraşcolare au căpătat un alt sens iar părintele a devenit 
partenerul nostru în vederea realizării acestora. 

În cele ce urmează voi exemplifica câteva activităţi propuse de mine copiilor din grupa mare în 
perioada aprilie- iunie 2020, când ne-am desfăşurat activitatea exclusiv online. 

1.Întinde o pătură în grădină si serveşte acolo împreună cu membrii familiei sandwişuri cu  
legume timpurii. 

2. Observă schimbările din grădina ta, sau a bunicilor în anotimpul primăvara. Sugestii –ajută-
i să vopsească pomii, să planteze ceapa, semintele de morcov, să ude gradina sau florile din ghivece, 

3. Priveşte cerul stand întins\ întinsă şi observă norii, identificând cu ce obiecte cunoscute de 
tine seamănă, 

4. Dansează în ploaie sau sari în băltoace 

5. Stai în curte, grădină sau pe balcon şi încearcă sa identifici sunete(diferite zgomote), 

6. Roagă un adult să-ţi citească o poveste în aer liber, spune apoi cum te-ai simţit. 

Acestea sunt doar câteva  activităţi desfăşurate individual în pandemie, bineînţeles lista ar putea 
continua, însă, rămân la convingerea ca activităţile extraşcolare în grup au un impact mult mai mare 
asupra copiilor decât cele desfăşurate cu unul dintre adulţii care-l înconjoară. 



 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                                                                            
ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 

 
Prof. pt. înv. preșcolar Barzan - Slavin Adela Oana                                                  

Grădinița P. P. “Piticot”, Arad, Jud. Arad 

 
Educația însemnă mai mult decât acumularea unui volum cât mai mare de informații. Acest 

concept învechit de *învățat cât mai mult* începe să fie depășit de pedagogia modernă, acum 
punându-se accent pe acțiunile de consolidare a acelor informații teoretice. 

Scopul acestor activități extracurriculare este de a susține dezvoltarea aptitudinilor sociale ale 
copilului, cultivarea interesului pentru activități culturale, cultivarea talentelor sale și chiar facilitarea 
integrării copilului în diferite gruprui sociale. Educația extrașcolară va ajuta copilul să își valorifice 
timpul liber, însă într-un mod util și educativ. 

Inițial, ideea activităților extrașcolare era menită să ofere copilului alternative educației școlare, 
care necesită un efort intelectual predominant. Astfel, erau activități care să ofere copilului 
posibilitatea să se miște, să se exprime liber, să facă lucruri care ii plac, să descopere, să 
experimenteze. De aceea, aceste activități erau mai mult cercuri destinate diferitelor hobby-uri 
(sculptură, aerodinamică, natură, dans etc). 

În timp, însă, varietatea alegerilor a crescut foarte mult și aceste activități au devenit un 
supliment al activităților școlare, perceput adesea de către părinți și copil ca fiind tot o școală, dar 
după școală. Activitățile extrașcolare s-au apropiat mai mult de ideea unor meditații sau a unei 
pregătiri suplimentare, a unei perfecționări continue în anumite domenii. 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simti că este prea mult pentru el, că este copleșit 
de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. 

      Cum ne orientam spre alegerea acestor activități? 

* Punctul de plecare este întotdeauna ceea ce ne transmite copilul, activitățile spre care 
manifestă interes, pe care le face cu placere, în care se simte în largul său. Spre exemplu, copiii care 
au înclinații spre latura artistică pot fi orientați spre activități care să le permită explorarea acestei 
laturi, cum ar fi pictură, dans, modelaj, decorațiuni; cei care sunt înclinați spre exprimarea emoțiilor 
și spre a fi expresivi pot fi implicțti în activități de teatru, pantomimă, iar cei cărora le plac jocurile 
de istețime, care sunt preocupați de strategii de gândire, activități de mindlab. 

* În funcție de vârsta copilului, ei pot aprecia anumite activități, se pot implica în ele sau pot 
refuza să participe deoarece li se pare că nu este pe placul lor sau este prea greu. Este important să 
ținem cont de vârsta copilului și să alegem în funcție de posibilitățile acestuia. Un eșec poate atrage 
după sine refuzul și chiar o imagine negativă de sine a copilului. 

* La vârstele mici, 3-5 ani, activitățile care implică mișcare și coordonare corporală (dans, balet, 
gimnastică, înot) sunt extrem de utile în dezvoltarea motricității, în depășirea inhibițiilor legate de 
corp, a rigidității care poate apărea la unii copii și în imprimarea unui ritm armonios și a unei bune 
cunoașteri a corpului. 



* De asemenea, activitățile care permit exprimarea liberă a copilului, fără a fi contrâns de 
anumite modele sau tipare, oferă ocazia copilului să se arate așa cum este el, să capete încredere în 
el, să poată valoriza ceea ce el însuși a creat. Un rol esențial al acestor activități extrașcolare este 
faptul că ele nu impun, precum activitățile școlare, o delimitare clară urât/frumos, bun/prost, ci lasă 
loc unei exprimări în conformitate cu nevoia copilului. 

* Tot la această vârstă, copiii sunt foarte receptivi la învățarea limbilor străine, însă este foarte 
important ca această învăâțare să fie sub formă de joc, să fie creativă și să nu solicite copilul în a-și 
forma deprinderi abstracte (reguli, conjugări etc), ci să învețe în forma unor situații de viață cotidiene, 
pe care să le poată folosi. 

* La vârsta școlară, aceste activități pot crește ca și complexitate, copiii pot participa la cele cu 
anumite teme, au posibilitatea de a alege, de a-și exprima opinia, de a se implica, de a-și folosi 
resursele și creativitatea într-un scop precis. 

* Chiar și pentru adolescenti există astfel de activități în care ei se pot implica, însă natura lor 
este mai degrabă orientată spre dezvoltarea lor interioară, spre introspecție, spre exprimarea nevoilor 
și conflictelor, spre valorificarea creativității și originalității. 

Părinții au nevoie să știe că impunerea obținerii unor performanțe în aceste activități 
extrașcolare conduce la crearea unei presiuni, a unei tensiuni și poate avea drept rezultat refuzul 
copilului, retragerea, dispariția oricărui interes și, pe termen mai lung, apariția unui complex de 
inferioritate. 

Pe de altă parte, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea 
spontaneității și creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. Copilul are capacitatea de 
a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu ii este de folos sau ce nu este atractiv 
pentru el. A experimenta și a cunoaște liber îi poate permite apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru 
el. 

 

Sursa web: 

https://www.examenultau.ro/blog/activitati-extracurriculare/ 

http://www.ziare.com/life-style/psihologi/sfatul-psihologului-totul-despre-activitatile-
extrascolare-ale-copilului-1076077 
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CARTEA ÎN CULORI - activitate online 
 
 

PROFESOR BÂRZOI GINA - EMANUELA,                                                     
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE”, BOTOȘANI 

 
 

 
Luna aprilie a venit cu activitatea Cartea în culori, o activitate de stimulare a interesului 

copiilor de clasa a VII-a pentru lectură, desfășurată on-line timp de aproximativ o lună, căci a inclus 
și Școala Altfel, și sărbătorile pascale, și saptămâni întregi în care am căutat mereu idei de a-i ține și 
pe copii conectați la ceva plăcut, și de a mă motiva și pe mine să continui un proiect ambițios de 
încurajare a cititului în astfel de vremuri ambigue.  

Am creat așadar un grup al clasei ca o pagină Facebook, am postat aproape zilnic idei, cu linkuri 
aferente textelor literare și i-am antrenat permanent pe copii, uneori și pe părinți. Le-am propus să-și 
aleagă culori și astfel au rezultat: negru, alb, violet, verde, galben, albastru și roșu.  

I-am trimis către diverse texte: La Medeleni de Ionel Teodoreanu (Volumul I) pentru a găsi 
citate cu culoarea aleasă de fiecare (”haină albă”, ”cercuri roșii”, ”bereta albă”, ”bomboane violete”, 
”un punct negru”), Întoarcerea lui Arpagic de Ana Blandiana pentru a ilustra, prin desen, citate 
reprezentând sau incluzând culori (”În grădina mea, șirete,/Piersicile-s violete”, ”Și mi-am prins pafta 
pe bluză/Cea mai roșie buburuză”), versuri din Nichita Stănescu conținând culoarea roșie, despre care 
au avut de alcătuit texte scurte descriptive, de 5-8 rânduri, pornind de la ideea sugerată în vers, schițe 
sau nuvele din Barbu Ștefănescu Delavrancea cu citate cu ”alb” pe care să le explice în 2-3 rânduri 
(”Se vede o casă albă ca laptele”, ”barba albă ce i se lungise până la pământ”), articole de dicționar 
pentru cuvântul ”galben” pentru a ilustra atât sensurile proprii, cât și cele figurate ( a se face galben, 
rasa galbenă, galbenă de Odobești), versuri din opera lui George Bacovia pentru a găsi epitete 
cromatice cu culoarea violet (”amurg violet”, ”oraș violet”, ”toamna violetă”). Am realizat teme cu 
referire la sărbătoarea pascală: formarea prin derivare a unor nume de iepurași pornind de la culoarea 
aleasă (de exemplu: Albăstrilă, Albișor, Movuliul, Verzuliul, Gălbior, Negrilă, Roșiaticul), ilustrarea, 
prin desen, a cuvântului-lipsă din textul La Paști de George Topîrceanu. 

 
Atașez și câteva din realizările copiilor: 
 

 



 

 

 
  



 

Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 
Bătrăneanu Mihaela Mirela                                                                                               

Școala Gimnazială Nr. 99, București 
 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte apreciate de copii. Acestea fac parte din educația non-
formală care urmărește dezvoltarea competențelor si deprinderilor la elevi.  

În mod firesc în preajma sărbătorilor cu toții suntem emoționați și așteptăm cu nerăbdare să ne 
întâlnim cu Moșul preferat sau cu un Iepuraș magic. Copiii au însă o bucurie aparte. Pregătesc poezii, 
colinde, cântece, scenete cu tematici diferite pentru a marca așa cum se cuvine aceste momente 
importante din viața noastră. 

De mai bine de un an acestă normalitate, acest traditional s-a mutat în mediul online. Forțați de 
împrejurări am adaptat aceste activități pentru a le putea desfășura în mod virtual. Astfel am încăput 
cu mic cu mare pe monitorul îngust al unui laptop, PC sau al unui telefon.  

Lipsea scena, sala de clasă, publicul format din părinți, profesori, colegi. Rolurile se aud timide 
dintr-o fereastra, susținute de replicile șoptite de părinte care a devenit sufleur într-un teatru online. 
Greu, dar nu imposibil! 

Ne-au lipsit momentele patriotice dedicate zilei naționale, când ieseam cu toții în curtea școlii, 
elevii, profesori și făceam Hora Unirii. Despre serbările dedicate Nașterii Domnului? Senzație! 
Entuziasmați, împodobeam bradul în clasă, confecționam cele mai frumoase ornamente, cântam 
colinde și pregăteam cu meticulozitate Secret Santa.  

În aceste momente deosebite ne gândeam și la cei mai puțin fericiți decât noi și atunci ne 
mobilizam și ne implicam în proiecte filantropice, caritabile care aveau ca și țintă întrajutorarea 
semenilor. 

Ne lipsesc activitățile din perioada Scolii Altfel, excursiile, vizitele la muzee, activitățile pe 
care le organizam în parc în aer liber, competițiile, concursurile, activitățile sportive, bucuria întâlnirii 
cu colegii, lucrul în echipă, etc.  

La un an de pandemie activitățile noastre sunt mai distante, parcă mai lipsite de sentiment. Ne 
este teamă să ne apropiem unii de alții, nu ne mai cunoaștem între noi, nu ne mai îmbrățișăm(o facem 
virtual), sentimentele au fost uitate, egoismul se conturează destul de mult.  

În concluzie, activitățile extrașcolare pun accentual pe colaborare, pe practică, pe ceea ce simte 
cel de lângă tine: România frumoasă cum îmi plăcea să spun. Un ecran nu poate transmite emoția, 
grija față de aproapele tău, o mână întinsă la momentul potrivit celui ce se află în nevoie. Un ecran 
poate să elimine timpul și drumul parcurs până la acea întâlnire. Lipsește socializarea. 

Sunt însă și activități extrașcolare care se pot desfășura foarte bine și în mediul online: tururi 
virtuale ale unor obiective turistice aflate departe de noi, dezbateri cu parteneri externi pe diferite 
teme de interes general.  

 

 



 

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE –                                                             
INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

 

Prof. Batrineanu Valerica                                                                                            
Gradinita Elena Doamna, Galati 

 
Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea 
personală, prin demersuri specifice şi particulare.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Exemple de activităţi extraşcolare:Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, 
case memoriale oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.        



De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au 
la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate 
în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale.         

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 
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Activitățile extrașcolare - între online și trațional 

 

Prof. de biologie Becheanu Eugenia Alina 

 

Educaţia reprezintă pilonul principal care modelează,                                                
întărște și statornicește personalitatea viitorului adult. 

 

Activitățile extrașcolare sunt fără îndoială importante, având un impact pozitiv asupra 
dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. 

Activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea nonformală și 
petrecerea în mod plăcut a timpului liber, fiind realizate în afara mediului școlar, în afara instituției 
de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ partenere.  

Datorită caracterului lor activ participativ,activitătile extrascolare faciliteaza integrarea rapidă 
şi eficientă  în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei procesul de autocunoaştere. 
Implicându-se în aceste activităţi, elevii devin “coordonatori” conştienţi ai întregii acţiuni, trăind 
intens succesele sau insuccesele propriei lor rezultate.  

 

Oportunitati si avantaje: 

- oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al elevilor; 

- au rol complementar orelor clasice de predare-învățare; 

- lărgesc orizontul cultural al elevilor, completează cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite 
în cadrul orelor de curs; 

- au caracter interdisciplinar, constituind un mijloc de formare a competențelor; 

- formează şi modelează inteligenţa elevilor; 

- contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, componentă a 
educaţiei integrale şi armonioase, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic; 

- stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, 
pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect faţă de părinţi, 
etc; 

- cultivă sentimentul patriotic prin omagierea celor mai importante evenimente din istoria 
neamului nostru; 

- dezvoltă curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea 
şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor; 

- constituie un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional; 

- reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul 
liber; 



- impun aplicarea și exersarea noilor cunostințe teoretice și practice; 

- facilitează fixarea, intelegerea, demonstrarea și ilustrarea noilor cunostinţe; 

- ajută la formarea unei atitudini pozitive față de învățare (au performanțe școlare mai ridicate); 

-  formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme;  

- acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat; 

- elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora; 

- dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, 
realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală; 

Activitățile extrașcolare în mediul online 

Traversam o perioadă în care apar schimbări peste schimbări, iar școala a trecut constransă de 
situația actuală, online.Datorită tehnologiilor disponibile, școala s-a readaptat rapid prin programele 
personalizate de învățare online. Această instruire se bazează pe utilizarea calculatorului (sau altor 
dispozitive electronice), avand un rol ,,tutorial", ajutând la progrese mai rapide și rezultate mai bune. 
Calculatorul poate fi privit ca al treilea ,,actor" care, împreună cu dascălul și elevii,contribuie la 
căutarea și găsirea unor soluții mai eficiente la problemele specifice activității didactice. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

→ performanţă şi rezultate şcolare mai bune;  

→ posibilităţi de transmitere sau de prezentare 
a unor noi conținuturi; 

→ o stare psihologică mai bună, incluzând un 
nivel de stimă de sine mai bun; 

→ sentiment redus de izolare socială; 

→ stimularea intereselor copiilor de a se 
implica în proiecte și programe educative 
extrașcolare și extracurriculare la nivel de unitate; 

 → prezentarea informaţiei sub formă grafică 
(tabele, scheme) sau prin realizarea unor desene; 

→ întocmirea și utilizarea unor ,,bănci de 
date",stocarea de informații într-o modalitate care 
sa permită ulterior regăsirea informaţiilor; 

→ dezvoltarea deprinderilor de învatare si de 
gandire analitică; 

→ dezvoltarea formelor alternative de educaţie; 

→ dezvoltarea educaţiei la distanţă; 

→ facilitează interacțiunea în medii relaxate 
precum forumuri de discuție, învățând unii de la 
ceilalți, nu numai de la profesor; 

→ conexiunea la internet uneori deficitară; 

→ lipsa dispozitivelor; 

→scăderea nivelului de interacțiune și 
comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi; 

→ sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel 
de bine ca la școală; 

→ sunt izolați de colegi de prieteni; 

→ au nevoie de o perioadă de adaptare și de 
reguli potrivite; 

→trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu 
doar pentru distracție, ci pentru studiu; 

→ apariţia unor lacune în cunoştinţele elevilor 
cauzate de întreruperile periodice ale studiului şi 
de perioadele lungi în care şcolile sunt închise; 

→ impactul stresului şi al anxietăţii asupra 
nivelurilor de concentrare şi de studiu; 

→competenţele digitale şi pedagogice limitate 
ale cadrelor didactice, care nu le permit să se 
implice complet în educaţia la distanţă şi în cea 
mixtă; 

 



Activitățile extrașcolare traționale 

Activitățile extrașcolare traționale sunt considerate mult mai oportune din prisma faptul că, este 
faciliteaza o mai bună interacţiune între profesor-elev, elev-elev și din considerentul că, elevii pot fi 
angrenaţi și monitorizaţi activ și direct asupra realizării sarcinilor propuse. 

Puncte tari Puncte slabe 

→ performanţă şi rezultate şcolare mai bune; → 
coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; → o stare 
psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de 
sine mai bun; 

→ cresterea actului educațional și a rezultatelor 
invațarii; 

→ stimularea intereselor copiilor de a se implica în 
proiecte și programe educative extrașcolare și 
extracurriculare la nivel de unitate; 

→ sentiment redus de izolare socială; 

→deschiderea oferită de conţinutul activităţilor în 
conformitate cu interesele elevilor şi perspectivele de 
dezvoltare ale societăţii; 
→ facilitează organizarea activităţilor literar-artistice si 
serbărilor în preajma sărbătorilor cu scopul de a 
valorifica tradițiile, obiceiurile, specificul poporului 
nostru; 

→ existenţa parteneriatului educaţional cu familia, 
comunitatea, organizaţii non-guvernamentale şi 
guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în 
susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 
→permit organizarea concursuri tematice; 

→contribuie la: formarea unor abilități necesare unei 
bune dezvoltări, formarea personalității elevului care își 
va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în 
care ei vor fi performanți; 

→ au nevoie de o perioadă de adaptare și 
de reguli potrivite; 

→ programul încărcat al elevilor (număr 
mare de ore pe săptămână);  

→ distribuţie inegală a interesului la 
nivelul elevilor, diriginţilor şi părinţilor; 

 → fonduri inexistente pentru 
desfăşurarea activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare; 
→ deficienţe în desfăşurarea anumitor 
activităţi datorită resurselor necesare; 

→ minimalizarea activităţii educative 
extraşcolare de către părinţi; 
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Activități extrașcolare acasă ca în clasă 
 
 

Pip Mariana Becherescu 
Școala Gimnazială ”Alexandru Macedonski” Craiova 

 
 
 
 
Copilăria este reprezintă pentru noi toți perioada destinată parcă pentru a descoperi frumosul 

din viață înconjurătoare, din opera de artă, din tărâmul poveștilor; este o lume unde 
totul este posibil, unde orice ușă este parcă deschisă, vârsta bucuriilor și a 
imaginației. 

Imense posibilități educative oferă participarea copiilor la activități 
extracurriculare și/sau extrașcolare. În mare parte distractive ele îmbogățesc 
cunoștințele elevilor, dezvoltă spiritul de observație, stimulează 
gândirea și imaginația, dezvotă sentimentul de apartenență la 

colectivitate, conturează calități morale precum perseverența, stăpânirea de sine, 
îndrăzneala.  

În această perioadă activitățile extrașcolare au avut limitări impuse de 
pandemie însă nu și - au pierdut importanța în acest moment dificil. Complexitatea 
momentului a condus la îmbinarea activităților extracurriculare cu cele școlare 
punând accent pe dezvolarea și exploatarea anumitor înclinații și aptitudini ale copiilor, contribuind 
la completarea procesului de învățământ și îmbinând utilul cu plăcutul.  

Activitățile extracuriculare inspirate din evenimente religioase, cum ar fi cele 
de Sărbătoarea de Paște se încadrează în seria activităților care completează procesul 
de învățământ.  

Copiii au fost antrenați în activități cât mai variate, chiar dacă de sărbătorile 
pascale am fost în vacanță.  

Prima activitate a școlarilor a constat în culegerea și prezentarea unor povești. 
Fiind mari iubitori de istoria tradițiilor din zonă, noi, la clasa a IV a, mai întâi am spus online ”povești” 
despre tradiții, credințe și superstiții de Paște.  

Și pentru că Joia Mare este cunoscută în cultura populară și astăzi ca ziua în care se înroșesc 
ouăle de Paște am trecut la colorarea ouălor (vopsirea acestora acasă deoarece copiii erau în vacanță). 
Roșul simbolizează vitalitatea, forța biruitoare și sângele Mântuitorului și cu el se colorează oul de 
Paște însă diversitatea lumii este redată de colorarea ouălor în diverse culori naturale sau artificiale. 
La această activitate fiecare și-a dovedit talentul prin vopsirea ouălor și decorarea lor cu multă migală 
și entuziasm. Tot acum au construit și coșuri pentru ouăle vopsite.   

  Acestă activitate a fost relaxantă, fiecare colorând alături de alți membrii ai familiei și 
petrecând un moment important alături de aceștia. Educația de acasă, tradițională și pentru tradiție, 
este foarte importantă pentru că exercită o influență fomativă asupra copilului. De obicei la activitățile 
extracurriculare realizate în școală erau invitați să participe și părinții, participarea lor fiind benefică 
pentru consolidarea relației școală-familie. De data acesta acasă pe lângă părinți au participat și alți 
membri ai familiei și am împărtășit apoi cu toții pe grup ce am reușit să realizăm. 

Ouăle de Paște au o semnificație complexă, legată de nașterea și renașterea 
vieții pe pământ așa că ne-am gândit să le dăm viață folosind aplicația Chatter Pix 
Kids.   

În tradiţia populară românească se crede că ouăle de Paşte sunt purtătoare de 
puteri miraculoase: ele vindecă boli si protejează animalele din gospodărie, pus în 
apa de spălat împreună cu un ban de argint aduce frumuseţe, sănătate şi noroc; aşezat sub perna fetelor 



de măritat aduce împlinirea prin căsătorie; păzesc casa de spiritele rele sau alungă vremea rea; păstrate 
la icoană sau la grinda casei aduc spor în gospodărie.  

Ținând cont de toate acestea mesajele transmise de personajele-ouă au fost la fel de ”diverse”: 
urări, mesaje de încurajare, îndemnuri, porunci, maxime, proverbe, zicători etc. 
Stimulați copiii și-au dat frâu imaginației creatoare, dar și cunoștințelor.  

Am ținut legătura permanentă cu elevii prin mijloace audio-video. Am avut 
în vedere ca obiectivele instructiv-educative să primeze, dar și momentele să fie 
echilibrate, recreative și de relaxare. I-am îndrumat spre o gândire independentă, 
acceptarea și toleranță față de ideile colegilor, posibilitatea de a critica constructiv, 
de a formula și reformula mesaje, de a încerca și a dori să participe necondiționat 

la activitate. A fost o ocazie eficientă prin care am dorit să imprim în sufletul copiilor sentimentul de 
apartenență, de iubire și de prețuire a rădăcinilor și valorilor poporului român.  
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Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor 

 

Prof. pt. înv. primar Belciu - Ioniță Maria 

 
 
Participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi 

cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile; cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un 
puternic caracter prosocial; cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 

Activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor. Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura 
celor de comunicare şi interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru 
care elevul îşi manifestă interesul. De asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de 
a oferta în forme variate cunoaşterea directă a realităţilor înconjurătoare printr-un program de 
activităţi organizat, dar flexibil şi adaptabil nevoilor educabililor vizaţi. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care 
participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. 
Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la 
clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, 
pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. Elevii valorizează foarte mult activităţile 
extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria 
lor dezvoltare. Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca 
diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de 
filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul 
lor, imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite 
sentimente. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 
descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar să 
îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă 
între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi 
la momentul potrivit. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se 
pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună 
bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar şi şcolar avem 
misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv, dar şi pentru o mai 
bună integrare socială. Astfel, se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa 
şcolară ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora 



poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copiii în cadrul activităţilor didactice. 
Astfel, educatia extracurriculară, adica cea realizată dincolo de procesul de învățămant, își are rolul 
și locul sau bine stabilit în formarea personalității copiilor. Ca să dezvolt gândirea elevilor a trebuit 
să-i învăţ să desprindă, prin manipularea anumitor obiecte şi fenomene, legăturilor lor interne şi să le 
folosească în explicarea altor fapte şi fenomene. A învăţa pe elevi să gândească practic înseamnă să-
i deprindem să privească fenomenele naturale şi sociale în continuă dezvoltare şi transformare, să 
înțeleagă legăturile lor interne, interdependenţa dintre ele. În concluzie, aceste activități pot spori 
nivelul de cretivitate și sensibilitate al copiilor.  

Rolul activităţilor extraşcolare este de a forma și de a dezvolta anumite aptitudini speciale,  de 
a-i antrena în activităţi cât mai diverse şi bogate în conţinut, oferind  suport pentru reuşita şcolară, 
fructificarea talentelor și crearea unei atmosfere prielnice învățării. Actualele activități instructiv-
educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de aici și nevoia de a utiliza metode 
variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi 
„prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem identifica din timp elevii cu un 
potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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GPP ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA, TÂRGOVIȘTE 

 
 
Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit Alexandrina Simionescu Ghica 

Târgoviște  
Data: 15.12.2020 
Nivelul: I - grupa mijolcie C Step by Step 
Profesor învățământ preșcolar: Beldiman Cristina Mihaela 
Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 
Tema proiectului: Magia iernii 
Tema săptămânii: Împodobim bradul  
Tema zilei: Brăduleț, brăduț drăguț 
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: activitate integrată ADP+ADE (DLC+DEC)+ALA  
Forma de organizare: frontal (sincron), individual (asincron) 
 
Scop: 
- formarea priceperii de a asculta cu atenție textul narativ și a deprinderii de a se exprima 

în propoziții simple, construite corect din punct de vedere gramatical, fonetic și lexical;  
- formarea priceperii de a se orienta în spațiul de lucru și a deprinderii de a trasa linii, 

pentru a decora un glob de Crăciun. 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

 Rutine: Mi-a șoptit o păsărea: Întâlnirea de dimineață, Salutul, Prezenta, Calendarul 
naturii 

 Tranziții: „O, brad frumos” (audiție muzicală) 
 
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 
▪ Matematică/Manipulative: „Bradul” – puzzle online 
▪ Științe: „Găsește umbra copacului” – fișă de lucru online 
 
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE): 

 Alfabetizare: Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului ,,Legenda 
bradului de Crăciun” – lectura educatoarei 

 Artă:  Domeniul Estetic și Creativ – Activitate artistico-plastică „Glob de Crăciun” – 
pictură 

Tema plastică: Linia 
Subiectul: Globul de Crăciun - pictură 

 
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 
❖ Adu-mi jucăria de culoare ....! – Joc de atenție; 
❖ Cursa vrăbiuțelor – Joc de mișcare. 
 



Obiective operaționale: 
O1 - să formuleze propoziții simple, corecte din punct de vedere gramatical, pe baza textului 

audiat; 
O2 - să integreze cuvintele noi (zgribulită, găzduiască, frământa, palide), în enunțuri, respectând 

sensul corect al acestora; 
O3 - să traseze linii și puncte, pentru a decora globul de Crăciun; 
O4 - să îmbine corect piesele de puzzle pentru a realiza întreaga imagine; 
O5 - să asocieze imaginea obiectului cu cea a umbrei sale, realizând corect corespondența dintre  

acestea;  
O6 - să identifice jucării (obiecte) de culoare: roșu, galben, albastru; 
O7 - să execute corect mișcările sugerate de jocul de mișcare. 

 
Strategii didactice: 

❖ Metode și procedee: conversația, povestirea, explicația, observația, demonstația, 
exercițiul, jocul, expunerea. 

❖ Materiale didactice: laptop, boxe, carte digitală, coală de hârtie, acuarele, pensulă, joc 
online, puzzle online, fișă de lucru, creion. 

❖ Forme de evaluare: aprecieri verbale asupra creativității răspunsurilor, observarea 
comportamentului copiilor, analiza produselor activității, aprecieri pozitive asupra activității 
copiilor. 

Bibliografie: 
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 Glava A., Chiș O., Tătaru L., Piramida cunoșterii, Editura Diamant, 2015; 
 Kardos M., Kristof J., Cufărul cu idei, Editura Diamant, 2014; 
 Borțeanu S., Axente M., Vodiță A., Crihan S., Poftiți în trenulețul jocurilor – Jocuri  

didactice pentru preșcolari , Editura Diamant; 
 https://youtu.be/kFpHQ6CYLcY 
 https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hq

FFeA  
 https://wordwall.net/resource/7632092  
 https://youtu.be/4EwHoemFVGY  
 https://im-a-puzzle.com/bradul_de_cr_ciun_916HkkxS.puzzle  
 https://www.liveworksheets.com/en1381782gj  

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Activitatea integrată debutează cu Întâlnirea de dimineață, în care copiii au posibilitatea de a-
și manifesta starea de spirit și de bună dispoziție, sursa youtube https://youtu.be/kFpHQ6CYLcY . 

Părinții împreună cu preșcolarii se vor conecta pe platforma classroom și accesează link-ul 
pentru întâlnirea sincron pe aplicația meet  

https://classroom.google.com/c/MjAxMDIzNzcyNDU3?cjc=rb4xygx 
Educatoarea salută copiii ,,Bună dragii mei!” și realizează prezența copiilor prin meet 

attendance. Se stabilesc coordonatele temporale (anotimp, ziua săptămânii, condiții meteo – 
Calendarul naturii). 

Se desfășoară un joc de atenție Adu-mi jucăria de culoare....! Educatoarea cere copiilor să aducă 
în fața ecranelor un obiect sau o jucărie de culoare: roșu, galben, albastru. 

Educatoarea prezintă preșcolarilor o cărticică de iarnă, sursa bookcreator  
https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA   
unde un brăduț împodobit le transmite un mesaj (captarea atenției). 

https://youtu.be/kFpHQ6CYLcY
https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA
https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA
https://wordwall.net/resource/7632092
https://youtu.be/4EwHoemFVGY
https://im-a-puzzle.com/bradul_de_cr_ciun_916HkkxS.puzzle
https://www.liveworksheets.com/en1381782gj
https://youtu.be/kFpHQ6CYLcY
https://classroom.google.com/c/MjAxMDIzNzcyNDU3?cjc=rb4xygx
https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA


,,Bună, dragilor! M-ați recunoscut? Da, eu sunt: Bradul de Crăciun! Astăzi ne vom juca 
împreună. Mă bazez pe voi că veți fi foarte harnici și cuminți! 

Să aveți spor!” 
Anunț titlul poveștii - Educarea limbajului ADE (DLC): ,,Legenda bradului de Crăciun” 

(lectura educatoarei). Încep lectura textului, utilizând intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu 
marcarea pauzelor determinate de semnele de punctuație, mimică și gesturi adecvate. Pe parcursul 
lecturii voi expune imagini sugestive narațiunii, pentru a menține treaz interesul copiilor și voi explica 
cuvintele și expresiile necunoscute (zgribulită, găzduiască, frământa, palide).  

• Zgribulită – care stă strâns, ghemuit, tremurând de frig; 
• Găzduiască – a primi pe cineva în casă o anumită vreme, dându-i adăpost; 
• Frământa – a fi preocupat de ceva, a fi neliniștit; 
• Palide – fără culoare, îngălbenit. 
 
Pe baza unor întrebări voi fixa conținutul poveștii, sursa wordwall 

https://wordwall.net/resource/7632092. 
,,Cum se numește povestea vizionată? – Răspuns: Legenda bradului de Crăciun. 
Ce căuta pasărea? – Răspuns: Căuta adăpost. 
Ce copac a întâlnit prima oară? – Răspuns: Un stejar. 
Ce copac a întâlnit a doua oară? – Răspuns: un fag. 
Ce copac i-a oferit adăpost? – Răspuns: Bradul. 
Cine a hotărât ca bradul să rămână mereu verde? – Dumnezeu. 
În ce anotimp împodobim bradul? – Răspuns: Iarna. 
Cine aduce cadouri sub brad? – Răspuns: Moș Crăciun. 
Voi formula propoziții cu cuvintele noi (zgribulită, găzduiască, frământa, palide) și solicit 

copiilor să formuleze și ei enunțuri. 
La centrul Artă - ADE (DEC) copiii vor picta, pe o coală de hârtie A4, un glob de Crăciun, 

folosind acuarele și pensulă: 
- să traseze linii și puncte pentru a decora globul de Crăciun; 
- să se încadreze în pagină, folosind în mod original spațiul de lucru; 
- să lucreze îngrijit pentru a obține un rezultat estetic; 
- să finalizeze lucrarea. 
 
Înainte de a începe activitățile, preșcolarii execută câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor 

mici ai mâinilor  https://youtu.be/4EwHoemFVGY  

Pentru a realiza trecerea la activitatea pe centre copiii vor audia cântecul ,,O, brad frumos!” – 
tranziție. (se realizează trecerea de la  activitatea sincron la activitatea asincron). 

Se prezintă sarcinile de lucru și se demonstrează modul de realizare a temelor propuse: 
La centrul Matematică/Manipulative vor îmbina piesele de puzzle pentru a realiza întreaga 

imagine. 
https://im-a-puzzle.com/bradul_de_cr_ciun_916HkkxS.puzzle  
La centrul Știință vor realiza sarcina din fișa de lucru „Găsește umbra potrivită”, trasând linii 

pentru a realiza corespondența dintre copacul din imagine și umbra acestuia.  
https://www.liveworksheets.com/en1381782gj  
La final, pentru a destinde și a crea o atmosferă plăcută, propun jocul de mișcare ”Cursa 

vrăbiuțelor: 
Sarcina: copiii vor imita zborul păsărilor, întinzând brațele și mișcându-le de sus în jos. 
La semnalul: Zboară pasăre, zboară!, copiii vor zbura; la semnalul: Păsările în cuib!, copiii se 

ghemuiesc cu mâinile peste genunchi. 

https://wordwall.net/resource/7632092
https://youtu.be/4EwHoemFVGY
https://im-a-puzzle.com/bradul_de_cr_ciun_916HkkxS.puzzle
https://www.liveworksheets.com/en1381782gj


DEMERSUL DIDACTIC 

 
Etapele 
activității 

Ob. 
Op. 

 
Durata 

 
Conținutul activității 

Strategii didactice  
Evaluare 

Metode și 
procedee 

Materiale 
didactice 

Forme  
de 
organizare 

 

Moment 
organizatoric 

 
 
 
 
 
 
 
O6 

10 min. Se asigură condițiile necesare 
pentru desfășurarea activității 
în bune condiții: 
-părinții împreună cu 
preșcolarii se vor conecta pe 
platforma classroom și 
accesează link-ul pentru 
întâlnirea sincron pe aplicația 
meet.  
https://classroom.google.com/
c/MjAxMDIzNzcyNDU3?cjc
=rb4xygx 

- Se realizează Întâlnirea de 
dimineață: Salutul, Prezenta, 
Calendarul naturii 

- Se desfășoară un joc de 
atenție Adu-mi jucăria de 
culoare....! Educatoarea cere 
copiilor să aducă în fața 
ecranelor un obiect sau o 
jucărie de culoare: roșu, 
galben, albastru. 

 
 
Conversația  
Explicația  

 
Laptop 
Boxe   

 
Frontal  

 
Aprecieri 
verbale 
asupra 
creativității 
răspunsurilor 

Captarea 
atenției 

 1 min. Educatoarea prezintă 
preșcolarilor o cărticică de 
iarnă, sursa bookcreator  
https://read.bookcreator.com/
BslHHzTaoXUkGdx3M7FpS
x1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9
hqFFeA   unde un brăduț 
împodobit le transmite un 
mesaj. 

Conversația 
Explicația 
 

Carte 
digitală 

Frontal  Observarea 
comportame
ntului 
copiilor 

Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

 1 min. 
 

Se anunță tema zilei ,,Legenda 
bradului de Crăciun” și 
obiectivele urmarite. 

Explicația  
 

 Frontal  Observarea 
comportame
ntului 
copiilor 

Prezentarea 
conținutului și 
dirijarea 
învățării 

 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 

 
 
18 min. 

Anunț titlul poveștii - 
Educarea limbajului ADE 
(DLC): ,,Legenda bradului de 
Crăciun” (lectura 
educatoarei). Încep lectura 
textului, utilizând intonația 
adecvată, cu tonalitatea 
potrivită, cu marcarea 
pauzelor determinate de 
semnele de punctuație, 
mimică și gesturi adecvate. 
Pe parcursul lecturii voi 
expune imagini sugestive 
narațiunii, pentru a menține 
treaz interesul copiilor și voi 
explica cuvintele și expresiile 
necunoscute (zgribulită, 
găzduiască, frământa, palide).  
• Zgribulită – care stă strâns, 
ghemuit, tremurând de frig; 
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interactiv 

 
 
Frontal  

Observarea 
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copiilor 
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verbale 
asupra 
creativității 
răspunsurilor 

https://classroom.google.com/c/MjAxMDIzNzcyNDU3?cjc=rb4xygx
https://classroom.google.com/c/MjAxMDIzNzcyNDU3?cjc=rb4xygx
https://classroom.google.com/c/MjAxMDIzNzcyNDU3?cjc=rb4xygx
https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA
https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA
https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA
https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA


• Găzduiască – a primi pe 
cineva în casă o anumită 
vreme, dându-i adăpost; 
• Frământa – a fi preocupat 
de ceva, a fi neliniștit; 
• Palide – fără culoare, 
îngălbenit. 
Pe baza unor întrebări voi fixa 
conținutul poveștii, sursa 
wordwall 
https://wordwall.net/resource/
7632092 . 
,,Cum se numește povestea 
vizionată? – Răspuns: 
Legenda bradului de Crăciun. 
Ce căuta pasărea? – 
Răspuns: Căuta adăpost. 
Ce copac a întâlnit prima 
oară? – Răspuns: Un stejar. 
Ce copac a întâlnit a doua 
oară? – Răspuns: un fag. 
Ce copac i-a oferit adăpost? – 
Răspuns: Bradul. 
Cine a hotărât ca bradul să 
rămână mereu verde? – 
Dumnezeu. 
În ce anotimp împodobim 
bradul? – Răspuns: Iarna. 
Cine aduce cadouri sub 
brad? – Răspuns: Moș 
Crăciun. 

Voi formula propoziții cu 
cuvintele noi (zgribulită, 
găzduiască, frământa, palide) 
și solicit copiilor să formuleze 
și ei enunțuri. 

Obținerea 
performanței 

 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
O5 
 

 
 
 
30 min. 
 
 
 
 

La centrul Artă -  ADE (DEC) 
copiii vor picta, pe o coală de 
hârtie A4, un glob de Crăciun, 
folosind acuarele și pensulă: 
- Să traseze linii și puncte 
pentru a decora globul de 
Crăciun; 
- să se încadreze în pagină, 
folosind în mod original 
spațiul de lucru; 
- să lucreze îngrijit pentru a 
obține un rezultat estetic; 
- să finalizeze lucrarea. 
Înainte de a începe activitățile, 
preșcolarii execută câteva 
exerciții pentru încălzirea 
mușchilor mici ai mâinilor  
https://youtu.be/4EwHoemFV
GY  
Pentru a realiza trecerea la 
activitatea pe centre copiii vor 
audia cântecul ,,O, brad 
frumos!” – tranziție. (se 
realizează trecerea de la  
activitatea sincron la 
activitatea asincron). 

 
Explicația 
 
Conversația 
Demonstrația 
 
Observația 
 
 
 
 
 
Demonstrația 
Exercițiul 
 

 
Coală de 
hârtie A4 
Acuarele 
pensulă 
 
 
 
 
 
 
Puzzle  
 
 
 
Fișă de 
lucru 
online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  

 
 
Observarea 
comportame
ntului 
copiilor 
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 Se prezintă sarcinile de lucru 
și se demonstrează modul de 
realizare a temelor propuse: 
 La centrul 
Matematică/Manipulative vor 
îmbina piesele de puzzle 
pentru a realiza întreaga 
imagine. 
https://im-a-
puzzle.com/bradul_de_cr_ciun
_916HkkxS.puzzle  
 La centrul Știință vor realiza 
sarcina din fișa de lucru 
„Găsește umbra potrivită”, 
trasând linii pentru a realiza 
corespondența dintre copacul 
din imagine și umbra acestuia.  
https://www.liveworksheets.c
om/en1381782gj  

Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

 
 
O7 
 

 
30 min. 
 
 
 
 
 

La final, pentru a destinde și a 
crea o atmosferă plăcută, 
propun jocul de mișcare 
”Cursa vrăbiuțelor: 
Sarcina: copiii vor imita 
zborul păsărilor, întinzând 
brațele și mișcându-le de sus 
în jos. 
La semnalul: Zboară pasăre, 
zboară!, copiii vor zbura; la 
semnalul: Păsările în cuib!, 
copiii se ghemuiesc cu mâinile 
peste genunchi. 
Copiii, ajutați de părinți, vor 
expune fotografii cu 
lucrările/sarcinile  realizate pe 
platforma classroom unde vor 
fi analizate, apreciate și 
felicitate. 

Jocul 
Conversația 
Explicația 
Exercițiul 

Laptop 
Boxe   
 

 
 
Individual  

 
 
 

Evaluarea 
activității 
 

 30 min. 
 
 

Fotografiile din timpul 
activitaților asincron postate 
pe  platforma classroom vor fi 
analizate, apreciate și 
felicitate. 
 

 
Observația 
Explicația 

  Aprecieri 
pozitive 
asupra 
activității 
copiilor 
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https://www.liveworksheets.com/en1381782gj


 

IMPORTANŢA SI MODALITĂŢI DE REALIZARE                                                            
A ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE ÎN ÎNVĂTĂMȂNTUL ONLINE 

 

Prof. pt. înv. primar BELIVACĂ ELENA –                                                                 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU ODOBESCU” CHIAJNA, ILFOV 

 
Activitatea extrascolară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă  căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul 
de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor.  

Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru 
oferta educaţională. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
elev de ciclu primar care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de 
la o zi la alta.  

Activitățile extrascolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
depinde foarte mult de ajutorul părinților care trebuie să fie alături de copii si  să-i ţină implicați într-
o învățare continuă.. Aceste activitati urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă 
într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 
Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 

în online, alături de profesori care adaptează curricula pentru noul format. 
 
Pot fi abordate teme care să ajute copilul să gândească logic,analitic și să rezolve probleme în 

diverse ateliere stiintifice sau în ateliere de arte, care să le stimuleze empatia, abilitățile de comunicare 
și discurs, creativitatea și imaginația.  

 
De asemenea, puteti alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 

internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online, sau o grădină zoologică  
transformând această “excursie virtuală” într-una educativă. 

 
Toate aceste activităti pot ajuta elevii să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un 

mindset sănătos ca viitor adult. 



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR,  BENCHEA NELI GABRIELA, 
COLEGIUL NAȚIONAL “I. M. CLAIN”, LOC. BLAJ, JUD ALBA 

 

 

În completarea procesului de învăţământ vin activităţile extraşcolare care contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Ele pot realiza obiective 
prioritare ale procesului instructiv-educativ, cum ar fi: dobândire de cunoştinţe noi din diverse 
domenii, completarea şi sistematizarea unor cunoştinţe, educarea atitudinii copilului faţă de învăţătură 
şi faţă de şcoală, cultivarea respectului faţă de semeni şi faţă de sine, educarea în spiritul dragostei 
faţă de natură, dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor, formarea unor deprinderi utile în viaţa 
de zi cu zi.  

În şcoală, activitatea extracurriculară permite completarea, rotunjirea şi modelarea activităţii 
didactice strict desfăşurată pe procesul de predare şi învăţare a conţinuturilor programelor pe 
discipline. În esenţă, această activitate reprezintă acel "altfel de educaţie", nu cea legată strict de 
manual, dar care contribuie uneori definitoriu la completarea personalităţii elevilor sau descoperirea 
şi încurajarea unor valenţe şi aptitudini pentru care orele efective de curs nu ne oferă timpul fizic 
necesar.  

Elevii de ciclul primar sunt „tot copii” cărora le place să se joace, să râdă, desi trăim într-o lume 
informaţională. Ce ar trebui să facem noi? Poate să desfăşurăm mai multe activităţi extraşcolare care 
să-i pregătească pentru viaţă. Intr-adevăr, organizarea acestor activităţi presupune un plus de efort din 
partea cadrului didactic care ştie să respecte şi anumite reguli, să îndeplinească anumite condiţii.  

Activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având 
multiple valenţe formativ-educative: 

 • ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor; • facilitează socializarea şi 
intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin strategii de cooperare; • ajută la 
dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai deosebite, la 
cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă; • descurajează practicile de speculare 
sau de învăţare doar pentru calificativ/notă • asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, 
exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii; • stimulează implicarea activă a 
elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă; • contribuie la dezvoltarea 
capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau opiniilor despre un anumit subiect, la 
dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii; • asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat 
nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul 
creativ şi originalitatea acestora. Elevii participă activ, cu interes la aceste activităţi şi cred că cel mai 
mult îndrăgesc excursiile şi serbările.  

Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea pe care o favorizează 
este mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs. Intrând în 
contact direct cu natura, observându-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu, când vor fi 
adulţi, vor fi protectorii ei.  

Organizând excursii cu elevii, avem posibilitatea de a contribui la dezvoltarea personalităţii lor 
prin valorificarea intereselor şi a aptitudinilor acestora. Serbările şcolare au un caracter stimulator. 
Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, 



contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activităţi extraşcolare 
marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Importanţa acestor activităţi constă în 
cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej.  

Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, să 
stabilim relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea 
lor dovedeşte că oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional.  

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o 
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 
activităţi interesante.  

Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o îndrăgească. Aceste 
activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii puternice: 
stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). Alte 
activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt alese ca 
pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr-un anumit domeniu. Aceste 
activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de 
activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc.  

Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru 
oferta educaţională. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  

 

 

 

  



 

ACTIVITĂŢI ŞCOLARE – ÎNTRE ON LINE ŞI TRADIŢIONAL 

 

Prof. înv. preşcolar BENCHEA VIORELA, 
Şcoala Gimnazială nr. 14, Constanţa, 

Structură Grădiniţa P. N. nr. 39 
 
 
 
Pandemia de coronavirus (COVID-19) determină emoții, precum anxietatea, stresul și 

incertitudinile, resimțite atât de puternic de copiii de toate vârstele. Deși au mecanisme proprii prin 
care fac față acestor emoții, în condițiile în care școlile sunt închise, evenimentele au fost anulate și 
trebuie să stea departe de prieteni, copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum mai mult ca 
oricând. Acest lucru a perturbat viața, educația și bunăstarea copiilor din întreaga lume. Se fac eforturi 
pentru a le oferi copiilor, în special celor vulnerabili, accesul la educație și nu doar pentru a redeschide 
școlile. Odată cu închiderea școlilor, s-au anulat piesele de teatru, concertele, meciurile și alte 
activități, copiii fiind foarte dezamăgiți că le ratează din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-
19). Primul sfat pe care ni-l oferă specialiştii este să lăsăm copiii să își trăiască emoțiile, fie că sunt 
triști sau nu. În viața adolescenților, acestea sunt pierderi majore, cu o amploare mult mai mare pentru 
ei decât pentru noi - adulţii, întrucât noi le cântărim prin prisma vieții și a experienței noastre. E firesc 
să ne așteptăm să fie foarte triști și frustrați din cauza acestor pierderi şi este normal ca noi să acceptăm 
ca normale aceste trăiri și să-i sprijinim să treacă peste ele. Când nu știm exact ce să facem, empatia 
și sprijinul oferă soluția sigură. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, în primul rând adoptând el o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, se pune 
accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, procedurale şi 
materiale. Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”, care acceptă două puncte de vedere; 
primul se referă la ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă, iar al 
doilea se referă la ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de 
organizare a procesului de predare-învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă corelare cu obiectivele 
pedagogice, conţinuturile transmise, formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –Descoperirea copilului) 

Pornind de la această idee, putem spune că actualele activități instructiv-educative sunt centrate 
pe aceasta individualitate a tinerilor, de aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare/evaluare, 
selectate atent, în funcție de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi educaţi. Astfel, în 
activitatea didactică, este indicat să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut 
în diferite domenii de activitate. 

Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, 



încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. 

Exemple de activităţi extraşcolare desfăşurate on line: 
Participarea la dezbateri sau discuții de grup - Atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați 

să participe la activități care implică lectură, dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să 
achiziționeze deprinderi în comunicare.  

Participarea la concursuri pe diferite teme - Sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de 
lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care nu 
le aveau înainte. 

Participarea la diverse campanii de conștientizare - Elevii trebuie să participe de asemenea la 
diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi 
în problemele societăţii actuale. 

Participarea la evenimente comunitare - Elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru 
situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite 
cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul proces și tehnicile folosite. 

Activităţile extraşcolare, în general, au un caracter interdisciplinar şi oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grădiniţă, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o 
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de 
toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, 
recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea 
în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia 
rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor etc.   

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Activităţiile având un caracter atractiv, copiii vor participa într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea 
din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri 
în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
de a încuraja elevii şi de a realiza un feed-back pozitiv. 
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O mare parte din timpul nostru este petrecut acum, pentru a readuce normalitatea vieții noastre, 

mai ales după câteva luni de blocare. Țara se deschide într-o manieră calibrată care a determinat 
școlile să răspundă în mod sistematic la noua situație. Sănătatea și bunăstarea elevilor sunt 
preocuparea principală și o modalitate de a asigura acest lucru este prin implicarea elevilor în activități 
extraṣcolare. Cercetările au arătat că implicarea în astfel de activități îi ajută pe elevi să devină mai 
duri și să evite problemele de anxietate, ceea ce a constituit o preocupare majoră în contextul 
pandemiei. 

  Activitățile extraṣcolare sporesc domeniile predate zilnic sau interesele individuale ṣi pot 
scoate la ivealӑ anumite abilitӑṭi ṣi aptitudini nedescoperite încӑ. Aceste activități ar putea include 
sport, dans, teatru, artizanat, vorbire / dezbatere sau gătit. Închiderea activităților extraṣcolare sau a 
activităților după școală în timpul pandemiei și blocajelor subsecvențiale au avut ṣi au un impact 
extins asupra vieții sociale și a bunăstării mentale a elevilor care sunt izolați de prietenii și hobby-
urile lor. În aceasta perioada activitățile extrascolare s-au realizat in mediul online si singura 
interactiune dintre elevi se realiza prin ecranul dispozitivului.  

Prezența COVID-19 în 2020-2021 a prezentat provocări uriașe și curbe de învățare pentru toate 
formele de educație și numeroasele elemente suplimentare care joacă un rol în dezvoltarea unui 
student echilibrat. Desigur, profesorii s-au confruntat cu o sarcină gigantică de a preda printr-un ecran. 
Elevilor nu li s-a mai acordat atenție individuală din partea profesorului, iar elevii cu diverse nevoi 
de învățare au fost obligați să învețe singuri sau cu sprijinul parintilor sau a profesorilor particulari. 

Zilele în fața unui dispozitiv electronic au fost lungi atât pentru profesor, cât și pentru elev, fără 
„ieșiri” sau activități extraṣcolare care să elibereze stresul și anxietatea create de acest nou mediu de 
clasă.  

Activitățile extraṣcolare oferă tuturor elevilor posibilitatea de a excela într-un domeniu care nu 
implică direct aplicarea cunoṣtinṭelor dobândite în cadrul orelor de curs.  

 Multe activități extraṣcolare oferă elevilor șansa de a dezvolta un sentiment de conducere, de 
a dezvolta abilitatea de a devein un lider, de a coordona o activitate de grup.  Dezvoltarea și creșterea 
încrederii elevilor este un alt beneficiu al activităților extraṣcolare în special pentru acei elevi care nu 
exceleazӑ la ṣcoalӑ. 

Conexiunile social-emoționale create prin interacțiunile cu colegii sau profesorii, antrenorii  
modelează și sporesc personalitatea unui elev, abilitățile de rezolvare a problemelor, opiniile 
personale și abilitățile de advocacy și de luare a deciziilor. 

Adăugarea de activități extraṣcolare pentru copiii de vârstă școlară oferă mari beneficii pentru 
dezvoltarea unui copil pe toate planurile; lipsa acestor activități, chiar și temporar, poate provoca 
reacții adverse în  dezvoltarea unui elev. 

Înainte de a încerca reluarea activităților extracurriculare în programul unui elev, este 
responsabilitatea școlii să construiască protocoale de siguranță pentru toți participanții și instructorii. 
Protocoalele și aplicarea acestora trebuie să fie consecvente și luate în serios. Fiecare școală ar trebui 
să se adreseze departamentului local de sănătate pentru a înțelege ghidurile de carantină pentru 
expunerile la COVID-19 și / sau rezultatele pozitive ale testului COVID-19. Toate deciziile care 
implică verificarea temperaturii, acoperirea feței și cerințele privind capacitatea grupului vor varia de 
la un stat la altul. Odată ce școlile aplicӑ protocoalele adecvate de siguranță a sănătății pentru elevi, 
planificarea activităților extraṣcolare poate începe. 

Acum că majoritatea elevilor sunt familiarizați cu platformele virtuale de întâlnire, 
oportunitățile pentru elevi de a continua în programe de dezbatere sau programe instruite în mai mulți 



pași, cum ar fi cursuri de artă, karate sau lecții de dans, ar putea fi oferite printr-un ecran. Numeroasele 
aplicații de întâlnire au capacități pentru grupuri care permit instructorilor să se întâlnească cu grupuri 
mici sau cu studenți individuali și să ofere instruire personalizată. 

Școlile ar putea găzdui, de asemenea, evenimente extrașcolare de familie pentru o comunitate 
școlară prin întâlniri virtuale, cu evenimente cum ar fi o seară de jocuri, artizanat la scară largă sau o 
seară a talentului studențesc care aduce comunitatea școlară împreună cu distracție și camaraderie. 
Aceste activități extraṣcolare din spatele ecranului sunt probabil cele mai sigure atunci când trebuie 
să limitați sau să eliminați contactul cu alții.  

Școlile pot organiza mici cluburi de carte pentru ca elevii să se întâlnească afară pentru a 
participa la discuții despre carte. Fiecare elev ar putea aduce un scaun de gazon și așeza într-o formație 
de cerc care să permită separarea de șase picioare între elevi. O varietate de alte grupuri s-ar putea 
întâlni folosind acest format pentru a discuta alte subiecte precum știința și istoria sau pentru a 
împărtăși creațiile Lego. Perioada COVID 19, metaforic vorbind a avut un beneficiu si anume faptul 
cӑ pӑrinṭii care au lucrat de acasӑ ṣi copiii au petrecut mai mult timp împreunӑ, aceṣtia  având 
posibilitatea sӑ desfasoare activitӑṭi extrascolare împreunӑ. 

Ȋn aceasta perioada grea activitӑṭile extraṣcolare s-au diminuat atât ca numӑr cât ṣi ca 
posibilitate de abordare, devenind monotone ṣi statice cum ar fi: 

 
• Ateliere educative ṣi de creaṭie în mediul virtual; 
• Webinarii cu teme diferite de interes pentru a comunica cât mai mult cu elevii; 
• Excursii în zone apropiate de ṣcoalӑ pentru a petrece timp în aer liber ṣi a evita 

aglomeraṭia ṣi a reduce riscul de contaminare; 
• Petrecere virtualӑ în mediul online cu o anumitӑ tematicӑ; 
• Cӑlӑtorii virtuale ṣi vizite la muzee din lume cu ajutorul tururilor virtuale oferite 

de internet; 
• Preparare de retete culinare ṣi filmarea elevilor în timp ce fac acest lucru; 
• Pregӑtirea unei mese festive pentru musafiri. 

 
Activitățile extraṣcolare sunt necesare, așteptate și valoroase pentru elevii de toate vârstele. 

Elevii au nevoie de ocazia de a obține succes în afara clasei sau de a încerca o activitate care stârnește 
interesele lor și poate aprinde ulterior o pasiune viitoare care ar putea inspira o carieră. În calitate de 
educatori, datorăm elevilor noștri ocazia sigură pentru activități extrașcolare chiar și în timpul unei 
pandemiei.  
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„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze. ”  
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 
 
Activitatea extrașcolară este segmentul de educație, care asigură în mare parte transferul de 

cunoștințe acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi aplicative de a implementa cunoștințele teoretice 
acumulate. Activitatea educativă extrașcolară, alături de cea școlară, dezvoltă gândirea critică și 
stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 
și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză între componenta cognitivă 
și cea comportamentală.  

Pedagogul american Jerome Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 
dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc 
metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o 
formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoștințelor”. 

Educația extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are locul bine stabilit 
în formarea personalității elevilor. Educația, prin activitățile extracurriculare, urmărește identificarea 
și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, 
precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Din aceste considerente, rolul 
școlii și al cadrului didactic (în colaborare cu alți factori educaționali, precum familia, anumite 
grupuri la care aderă elevii) este acela de a furniza cele mai valoroase activități extracurriculare pentru 
dezvoltarea elevului și a-l îndruma spre acestea.  

Eccles și Barber (1999) identifică cinci tipuri de activități extrașcolare, în funcție de implicarea 
pe care acestea o presupun:  

1. Prosociale (legate de biserică și activități de voluntariat);  
2. Sporturi de echipă (care se regăsesc în activitățile sportive care au loc în școli);  
3. Implicare în activități de organizare în școli (consilii de elevi);  
4. Artistice (implicare în piese de teatru școlare, coruri etc.);  
5. Cluburi școlare (dezbatere, ecologie etc.).  
Din martie 2020, din cauza Pandemiei de Coronavirus, atât activitățile școlare, cât și cele 

extrașcolare s-au desfășurat, în pare parte, în mediul online. O importanță majoră a avut-o menținerea 
acestor activități extracurriculare chiar și în sfera digitală. Astfel, elevii au putut participa la 
concursuri online pe diferite teme, la excursii virtuale gratuite, au putut să viziteze muzee și galerii 
de artă sau să vizioneze spectacole de teatru online. Toate acestea constituie un mijloc de a intui și 
prețui valorile culturale și istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, național, de viața și activitatea unor personalități de seamă ale științei şi culturii 
universale și naționale, relațiile dintre oameni și rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 
Excursiile virtuale contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la 
educarea respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște 



realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. Spectacolele virtuale, 
în contextual dat al Pandemiei, constituie o formă de activitate extracurriculară prin care copilul face 
cunoștință cu lumea minunată a artei. Din partea cadrului didactic a fost necesară explorarea tehnicilor 
multimedia şi a site-urilor cu resurse electronice pentru a crește motivația elevilor integrați într-o 
lume digitală.  

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața elevilor. Aceste activități constau 
în dezvoltarea artistică a copiilor, dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Nu s-
a renunțat la acestea nici pe timp de Pandemie, elevii participând la astfel de evenimente în mediul 
virtual. 

Importanța activităților extrașcolare este colosală pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil 
deoarece acestea formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. 
De aceea, cu toate că Pandemia de Coronavirus a afectat sistemele de educație și formare din întreaga 
lume, punând o presiune fără precedent asupra lor, aducând schimbări majore în felul în care învățăm, 
predăm, comunicăm şi colaborăm în cadrul comunităților noastre de educație și formare și între 
acestea, activitățile extracurriculare au fost menținute în mediul online. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. În societatea noastră, educația familială și școlară joacă un rol foarte important 
în bagajul de cunoștințe și comportamente acumulat de elev; de aceea ambele părți trebuie să aibă 
responsabilități și roluri complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o 
imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, acesta simțindu-se familiar și în siguranță 
în cadrul școlii. 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre 
cadrul didactic și familie. Activitățile extracurriculare constituie o modalitate de a înteți colaborarea 
dintre școală și părinți. Chiar și în mediul online, părinții pot participa împreună cu copii la diverse 
vizite virtuale sau la serbările elevilor cu diferite ocazii. De asemenea, convorbirile cadrului didactic 
cu familia sunt extrem de importante. Acestea pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 
profesorului sau a părinților.  

În concluzie, activitățile extrașcolare în mediul virtual, realizate dincolo de procesul de învățare 
își au rolul și locul bine definit în formarea personalității elevilor. Educația unui copil nu se realizează 
doar în cadru formal, ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. Elevii participă cu însuflețire 
și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat de imaginația, bucuria și dragostea din 
sufletul lor. Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, 
iar aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ și 
inovator. 
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Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, 
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul 
părinților și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită 
pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare 
atât pentru copii, cât și pentru părinți. În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare 
foarte mare. Am încercat să folosim instrumente, platforme, soft-vere, pagini web, etc. cu ajutorul 
cărora am încercat să desfășurăm activități instructiv educative încât să atingem obiectivele propuse 
pentru această perioadă. 

Școala online a generat schimbări în desfășurarea actului educațional. Această perioadă dificilă 
a pus la încercare modalitățile cadrului didactic de adaptare la situația curentă. O mare schimbare a 
fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul online. Pentru a crea un mediu de învățare 
cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de resurse: Cele mai eficiente platforme 
pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet, Google Classroom (cu sugestii de 
alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare 
dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să pornească 
prezentarea, video, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; etc.) 
Noi,profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe aplicații 
și platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de evaluare.  

La grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții virtuali (Padlet), care sunt 
aplicații digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; 
Wordwall- este bazată pe joc, foarte interesant și atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de 
tip quiz (întrebări și răspunsuri); Kinderpedia – este o platformă pentru monitorizarea progresului 
copilului pe bază de date și fapte concrete. 

Pentru că în grădiniță au loc numeroase acțiuni și concursuri mai ales în preajma unor sărbători 
importante și de această dată ..Iepurașul de Paște” a venit la grădiniță, virtual. Și deoarece concursul 
,,Sărbătoarea Învieri” desfășurat în grădinița noastră a devenit o tradiție, el a fost organizat online. 
Copiii au participat cu mare drag postând lucrările dedicate acestei mari sărbători a învierii Domnului 
pe platforma online, iepurașul a votat și au desemnat câștigătorii. Bucuria copiilor a fost imensă 
deoarece iepurașul a desemnat toți participanții ca fiind câștigători. 

În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale prin experiențe 
personale. Părerea mea este că toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată (dacă 
ne place, dacă nu) și să fim pregătiți pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și 
instrumente din care putem să alegem și să experimentăm care este cea mai eficientă pentru 
grupa/clasa noastră. 

 Cel mai indicat ar fi instruirea părinților pentru folosirea acestor platforme pregătind și pe ei 
pentru orice eventualitate care ne așteaptă în următorul an școlar.  
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Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 
de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online.  

Comparativ cu școlile care au putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către 
modele de educație online, nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți 
copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea 
online o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. 

Câteva idei importante în educația și activitatea preșcolarilor în vremea pandemiei: 

 Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate, 
stabilitate și autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să 
navigheze printre sarcinile legate de muncă, copil, casă. 

 Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au 
avut loc în viața lor în ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și 
despre cum s-au schimbat rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie să 
fie simplă, clară, prin repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această 
perioadă, ce simt copiii, ce simt părinții și cum se pot organiza ca să depășească această 
perioadă.  

 Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să 
capete sprijin în organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți 
dintre părinți muncesc, înțelegerea nevoilor copilului, organizarea unei rutine similare cu cea 
din timpul grădiniței și a unor activități zilnice poate fi un ajutor esențial și poate menține 
copilul conectat la un program familiar lui.  

 Conectarea educatorului cu copilul. În perioada preșcolară, discuția învățării în 
perioada izolării se mută de la activități conform unui curriculum sau al unui plan de învățare 
elaborat către CONECTARE. Conectarea zilnică cu educatorul este importantă pentru a reda 
stabilitatea și continuitatea copilului. 

 Încurajarea plictiselii. Una dintre grijile părinților în această perioadă este să 
ofere cât mai multe activități și jucării copiilor. Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt 
ocupați și vor să umple timpul copiilor, fie pentru că le este teamă ca aceștia “să nu rămână în 
urmă”. În ambele cazuri, soluția nu este suprastimularea copiilor, ci încurajarea unui program 
echilibrat în care momentele de plictiseală nu doar că nu sunt combătute cu jucării, activități 
sau diverse sugestii și direcționări, ci sunt încurajate. Plictiseala dezvoltă imaginația și 
creativitatea.  

 Jucăriile open ended sunt ideale pentru perioada izolării. Câteva exemple pot 
fi plastilina, creioanele, foarfece pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, 
magneți, grimms, kapla, etc), materiale naturale (ghinde, nuci, castane, conuri de brad, 
crenguțe, etc), costume pentru joc de rol, instrumente muzicale, cărți. Combinația dintre astfel 
de materiale duce la bogăția jocurilor și la manifestarea creativității 

 Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de 
ocupați însă dacă ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze 



zilnic, aceasta este cu siguranță una de motricitate grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, 
jocuri psihomotrice (aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: Simon 
says, scaunele muzicale, freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să 
stimuleze motric copiii în această perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia chiar dacă nu ies 
afară și se vor odihni mai bine, vor colabora mai bine.  

 Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru 
părinți: aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru mașina de spălat, strânsul jucăriilor 
și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile pentru dezvoltarea 
încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice.  

 Disponibilitatea unui adult. Cea mai mare provocare pentru părinții care 
lucrează de acasă în această perioadă este să își îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același 
timp să răspundă nevoilor copilului sau chiar al copiilor. Din experiența noastră, organizarea 
unui program în care părinții își împart timpul astfel încât unul dintre ei să fie prezent pentru copil 
majoritatea timpului este cazul ideal.  Productivitate la muncă cu preșcolari în izolare nu există, 
ci doar supraviețuire. 

 Conectați-vă înainte și apoi cereți: încurajați joaca liberă.Puteți organiza 
dimineața astfel încât să vă conectați cu copilul pentru 2-3 ore timp în care pregătiți 
masa, mâncați împreună și vă jucați. În tot acest timp puteți discuta despre succesiunea 
activităților și despre nevoia de a lucra ulterior acestor activități. Șansele ca preșcolarii să 
colaboreze dacă înainte le-a fost acordată atenția de care aveau nevoie sunt mai mari decât dacă 
părintele începe munca la scurt timp după trezire. 

Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 
schimbările de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 
și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 

Astfel, grădinița poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în organizarea 
unor rutine, momente reper, acces la activități potrivite pentru copii. De asemenea, în aceste 
momente rolul și energia educatorului trebuie să fie orientate pe lângă acest sprijin pentru părinte, 
către conectarea cu copilul preșcolar, menținerea stabilității și a continuității relației lor și mai puțin 
pe obiectivele învățării și a planurilor curriculare. În vremea covid-19 asigurarea suportului 
emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, cât și a educatorilor contează 
mai mult decât cantitatea de activități sau scopul lor.   

 

  



 

Activitățile extrașcolare - între online și tradițional  

 

Prof. înv. presc. Bercea Rahela                                                                                  
Gradinita cu program prelungit nr. 30, Galati 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
prescolar care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de activitati.  

Putem să ne orientam spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte personalitatea, 
inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat  în online în această perioadă, iar acest format vine în 
ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe prescolari într-o învățare continuă. Cursurile  
urmăresc să mențină dezvoltarea  prescolarilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul 
digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Activitățile extrașcolare  joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale prescolarului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

Prescolarii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități 
interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

Daca prescolarul este pasionat de matematică, experimente poate participa la activitati 
extracurriculare din cluburi și cercuri tematice tehnico-științifice. Dacă în această perioada de izolare 
locațiile fizice sunt închise, prescolarii continuă explorarea în online, alături de instructori care 
adaptează curricula pentru noul format. 

Cu siguranță cunoșteti importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 
atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.   

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. Aceste ateliere ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme. 

Exista si posibilitatea de a participa la ateliere creative de arte frumoase. Atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Il ajută să-
și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult.  

Poate participa la cursuri de graphic design la nivel prescolar, la diferite cursuri interactive unde 
poate învăța să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum lumea lui.     

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Poate participa la cursuri gratuite de limbi și literaturi străine;la clasicele cursuri de cultură și 
civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, italiană, japoneză. Iși 
dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate duce departe, acolo 
unde își dorește.  

Poate participa la cursuri și ateliere de gătit: traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă 
o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un 
mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu 
copilul tău și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. 



Poate participa la cursuri de robotică pentru copii. Dacă în ceea ce privește cursurile de 
programare activitatea poate continua în mediul online, programarea unui robot necesită un spațiu 
fizic în care copilul are acces la materialele necesare și învață manual tot ce ține de robotică. Aceste 
cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a problemelor în mod 
practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți.  

Poate participa la cursuri de improvizație pentru copii. Adulții sunt mai puțin curajoși decât 
copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea 
sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru care un adult nu se poate bucura de surprizele 
vieții, dar și de potențialul său imens.  II ajuta prin exerciții de vorbire și prin cele inspirate din 
metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul improvizator învăță să rostească corect cuvintele 
și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, în schimb, să devină 
spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  

Dacă vrei un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, poți opta pentru 
cercuri de ecoturism sau ecologie. Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația 
ecologică ajută copiii să afle cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum 
să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea 
lor. Totodată, copilul tău își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a 
găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai 
frumoasă.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt 
diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

Baletul, gimnastica sau dansul fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează 
majoritatea copiilor după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile 
și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului tău mult mai complexă. Baletul, 
gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de mic, să crească 
armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o 
competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în potențialul său. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul tău în această perioadă când totul s-a mutat în online sau se desfasoara in mod hibrid. 
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,,Orice faci, fă cu toată inima ta.” Confucius 

 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. 
Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii.  

Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au 
libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele 
elevilor.  

Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei – 
care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de 
responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe 28 iniţiativă, imaginaţie și opţiune.  

Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. Având cel mai larg 
caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferit. 

Şcoala din zilele noastre nu se mai bazează pe natura cunoştinţelor, ci fiind organizată în 
vederea unui alt scop, ea tinde la dezvoltarea aptitudinilor de creaţie a tinerilor ce aparţin generaţiilor 
noi. Astfel elevilor ar trebuii să li se dea ocazia de a lucra împreună, de a participa la lucrări collective 

Se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoală. Primordial ar trebui de modificat 
esențial modul de gândire şi stilul de lucru în clasă, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, 
prea puţin preocupat de această latură a personalităţii elevului, care capătă în zilele noastre o valoare 
din ce în ce mai însemnată. 

Așa cum am trăi cu toții- începând cu anul 2019- întreaga activitate clasică și demersul didactic 
existent până atunci, cu, care eram obișnuiți, a intrat într-o revoluție, o schimbare totală pe neașteptate 
la care întreaga planetă a fost supusă în toate domeniile și chiar și în educație , aici mă refer la  virusul 
COVI 19,. 

Sistemul de învățământ a fost precum un nou născut în primii ani de viață. Părinții acestuia, 
dascălii au trebui să învețe cum să procedeze, ce să improvizeze în hazardul în care au fost lansați. 

Acest lucru se resimte și în activitățile extrașcolare care trebuiau adaptate și ele la noile situații 
apărute.În pandemie a fost mult mai greu să realizăm o apropiere fizică, rezonabilă și necesară cu 
elevii noștrii așa că ne-am bucurat de sprijinul, ajutorul și cooperarea părinților acestora.  

Așa numitul parteneriat a dat roade iar elevii ajutați de părinții lor au realizat lucruri mărețe 
chiar și de la distanță, chiar și din online. 



Doresc să prezint ca exemplu trei dintre acestea: 

1. Activitatea extrașcolară: ,,Ziua Apei ”,22 martie, experimentul Electroliza apei unde 
un părinte a jucat rol de sfătuitor și cameraman filmând experimentul fiicei sale. 

 
 

Deși nu puteam fi fizic la școală in urma unor consfături profesor-elevi-părinți am reușit să 
strângem gunoaile pe care unii elevi și nu numai le-au aruncat în spațiile publice, astfel vinerea era 
ziua curățeniei comune.  

 

2. Activitatea extrașcolară:  Introducere in RRR si Harta Reciclarii 

 
 

Avem nevoie de o planetă curate, elevii noștrii știu asta și împreună muncim pentru asta. Pentru 
fiecare dintre noi Terra este casa noastră, dacă acasă nu trăim printre gunoaie, nu măncăm printre ele 
și nu le aruncăm în mijlocul camera noastre ori peste tot, așa nici pe suprafața pământului, în zonele 
verzi, în locuri în aer liber unde ne distrăm și ne simțim bine , nu ar trebui să facem asta. 

Situația a făcut ca în aceste vremuri grele unii din vecinii noștri de comună să aibă nevoie de 
ajutorul nostru în urma inundațiilor care s-au abătut asupra lor, aici nevoile și pagubele materiale 
foarte mari ne-au făcut să ne unim cu mic cu mare și să lansăm în spațiul virtual, sigur la inițiativa 
Inspectoratului Școlar Satu Mare, un apel umanitar în spațiile destinate socializării virtuale. 



3. Activitatea extrașcolară: Apel umanitar ,,ÎMPREUNĂ PENTRU SĂTMĂRENI!”  

 

 

Iată o dovadă în plus că uniți oamenii pot depășii orice situații, indiferent de vremuri , iar 
educația este într-o accelerate și continua dezvoltare din punct de vedere al adaptării învățământului 
în mediul virtual și tot mai inovativ. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.   

   

  



         

Pseudo - itinerarii în mediul virtual 

 

Prof. Diana Berindeie                                                                                                     
Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca 

  

 

Activitățile extrașcolare sau „activităţile în afara clasei” au fost dintotdeauna cel puțin la fel de 
importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. De ce? Pentru că activitățile extrașcolare au rolul de 
a dezvolta personalitatea elevilor, competențele sociale, colaborarea și comunicarea, integrarea în 
grup, lucrul în echipă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a argumenta punctul de vedere 
și de a critica în mod constructiv, de a le induce elevilor strategii adecvate de rezolvare de probleme 
și de a le forma aptitudini cu aplicabilitate largă pe tot parcursul vieții.  

Pe de o parte, ieșirile în parc sau vizitele la muzeu, participările în tabere de creație sau la 
festivalurile de teatru, dezbaterile sau mesele rotunde oferă, în primul rând, un spațiu și un timp diferit 
de cel formal, perceput ca rigid, creând momente de relaxare și oportunități variate de a învăța ușor, 
din experiențe practice.  

Pe de altă parte, activitățile extrașcolare completează latura formală a curriculumului, fiind, 
prin încurajarea unei atitudini pozitive față de învățare și prin extinderea orizontului cultural-artistic, 
garanția performanței școlare, fie ea la nivelul disciplinelor de studiu, fie la nivel artistic, sportiv sau 
civic.  

În momentul actual de criză, s-a impus redefinirea a ceea ce înseamnă domeniul extrașcolar, 
astfel având loc trecerea de la modelul oarecum tradițional al excursiilor, vizitelor și al cenaclurilor 
la iluzia întâlnirilor dintre discipoli și mentorii lor.   

Din punctul meu de vedere, un exemplu de bună practică îl poate reprezenta montarea unui film 
de scurt metraj pe tema consumului de droguri care riscă să-l ducă pe adolescent în pragul unei crize 
identitare până la divizarea în personalități multiple.  

O asemenea activitate a fost realizată în mediul virtual pornind de la o dezbatere privitoare la 
liberul arbitru de care dispune individul și la consumul de opiacee.  

Dacă o activitate asemănătoare a avut succes și ecouri în rândul colectivului lărgit de elevi 
atunci când aceștia veneau fizic la școală, acum, în on-line, în cadrul ei, elevii nu au mai fost la fel de 
entuziaști, resimțindu-se o lipsă de coeziune în montaj, în ciuda tehnologiei avansate de care dispun.    

În concluzie, activitățile extrașcolare on-line sunt alternativa temporară imperfectă pentru tot 
ceea ce înseamnă, cu adevărat interacțiunea elev-elev, elev-profesor, în așteptarea reîntoarcerii la 
valorile fundamentale ale învățământului, la trăirile reale și libere în spațiul propriu-zis al întâlnirii 
cu ceilalți.  

 

        



 

PROIECT DE ACTIVITATE 
 

 
Profesor învățământ preșcolar Berteșteanu Adriana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată”,                                        
Slobozia, județul Ialomița 

 
 
 
DATA: 26.01.2021 
GRUPA: Mare „Albinuțele” 
NIVEL: II  
EDUCATOARE: Berteșteanu Adriana 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII:„Micii ecologiști”    
TEMA ZILEI: „Călătoria lui Stropi, picătura de apă”     
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală (ADP) 
MIJLOACE DE REALIZARE: calendarul naturii 

 Întâlnirea de dimineață: “Bună dimineața, albinuțe vesele!” 
 Tranziţii:„Stropi spune...”,  „Ploaia”, „Tot ce e pe lume”, „Ocrotesc natura”  
 Rutine:„Apa și săpunul sunt prietenii mei”-exersarea deprinderilor egienico-sanitare 
 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
➢ să participe la discuţiile grupului; 
➢ să enumere lunile de iarnă, zilele săptămânii; 
➢ să descrie starea vremii din acel moment al zilei; 
➢ să cânte în colectiv și în grupuri mici; 
➢ să asocieze versurilor cântecelor mișcări libere; 
➢ să prezinte importanţa spălării pe mâini; 

 
STRATEGII DIDACTICE: 

❖ Metode și procedee didactice: conversația, brainstorming, explicația, demonstrația, 
exercițiul; 

❖ Mijloace de învăţământ: mascota Stropi, aplicația interactivă wordwall 
https://wordwall.net/ro/resource/9772714/ghici-ghicitoarea-mea, apă, săpun, șerveţele; 

❖ Forma de organizare: frontal; 
❖ Evaluare: a) continuă prin observare curentă și apreciere verbală; 

 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: platforma Zoom 

DURATA: 15-20 minute 

 

 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață, care se desfășoară online, pe platforma Zoom, 
în care copiii au posibilitatea de a-și împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit. 

Educatoarea îi va saluta pe copii folosind formula: 
,,Bună dimineața, albinuțe! 
Mă bucur că sunteți atât de vesele!  

https://wordwall.net/ro/resource/9772714/ghici-ghicitoarea-mea


A-nceput o nouă zi 
Bine ați venit, copii!” 
Dintr-un set de saluturi prezentate pe ecran, un copil va alege salutul preferat, cu care se vor 

saluta apoi toți ceilalți. 
Se realizează prezența („Oare cine lipsește astăzi?”, „Să vedem cine ghicește!”). Se vor stabili 

absenții, apoi se completează calendarul naturii. Se va iniția un dialog cu copiii pentru a afla în ce 
anotimp suntem, care sunt lunile anotimpului iarna, care sunt zilele săptămânii, în ce zi a săptămânii 
suntem, cum este vremea și cum sunt oamenii îmbrăcați iarna. 

Ca în fiecare dimineață copiii vor face  gimnastica de înviorare pe versurile cântecului îndrăgit 
de ei, executând mișcările sugerate de versuri. 

Împărtășirea cu ceilalți se realizează prin  întrebarea „Ce ai face dacă ai fi o picătură de apă?”. 
Activitatea de grup se derulează prin ghicitori referitoare la apă (ploaie, zăpadă, fulgi de nea, 

apă, rouă). 
Mesajul zilei: le voi spune copiilor care este mesajul zilei de astăzi - „Apa este viață” şi se 

solicită explicarea lui ,,Ce întelegeţi voi din acest mesaj?”. 
Noutatea zilei se realizează prin apariția lui „Stropi”, o picătură de apă. 
„Copii astăzi, noi avem un oaspete venit de departe, numele lui este Stropi și este o picătură de 

apă! Acesta a aflat că voi doriți să aflați cât mai multe lucruri despre apă, așa că m-a rugat să vă 
povestesc despre minunata lui călătorie pe care a realizat-o de curând!Nu-i așa că sunteți curioși să 
aflați pe unde s-a plimbat Stropi?” 

Tranziția spre centrele de interes, Bibliotecă, Știință, Joc de masă, se va realiza prin jocul 
,,Stropi spune....să sari într-un picior, să pui mâna pe cap...... ˮ 

Pe parcursul întregii zile, alături de tranziţii se vor realiza şi activităţi de rutină: „Apa și săpunul 
sunt prietenii mei”- deprinderi igienico-sanitare. 

 

 

  



 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE                                                      
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Prof.  Berza Ana - Maria                                                                                                   
Liceul Economic ”AL. I. CUZA” Piatra Neamț 

  

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat cu momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul activităţilor extrașcolare desfășurate în sisitem online, elevii se deprind să folosească surse 
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că 
în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 
autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
școlii, respective adaptarea elevilor la nevoile societății. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

În această perioadă, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online iar acest format 
vine în sprijinul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Activitățile 
extracurriculare desfășurate în mediul online urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici 
descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Ele au un rol 
esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul 
lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele 
activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități 
interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

Exemple de activități extrașcolare desfășurate în mediul online: 

• Cursuri interesante care-l vor menține activ și curios, și care îi vor dezvolta multe abilități și 
talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător; 

• Concursuri tehnico-științifice; 
• Cercuri tematice  



• Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 
 

Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 
în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format.  

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  
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„Modalități de atragere și menținere a elevilor în procesul educațional – 
Activități extracurriculare” 

 

Prof. Dima Georgiana Cocuta - G. P. P. nr. 10 Buzau                                                          
Prof. Besnea Daniela Elena – G. P. P. nr. 10 Buzau 

 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 

uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

  
În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 

cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii 
învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea 
personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să presupunem 
că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este emotiv; în acest 
caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la diferite interviuri la 
care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de 
învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din 
punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de 
ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două 
planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-
și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 



contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata 
civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai 
frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 
Exemple de activitati extrascolare 
 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si taberele 
scolarecontribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste realizarile 
oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume 
dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice:plimbări, excursii, tabere. . 
In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea 
si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 



principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect 
si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. 

Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 
respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, 
incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a 
aptitudinilor. 

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un 
act de ridicare a nivelului cultural. 

Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului  precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ.  

Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau 
Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in 
profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile 
organizate de catre cadrele didactice in clasa. Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vor 
stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila mult mai usor toate cunostintele.  

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 



supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

Activitatile extracurriculare sunt apreciate  atat de catre copii, cat si de factorii educationali in 
masura in care: 

valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor; 
organizeaza intr-o maniera placuta si  relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de invatamant; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
copiii au teren liber pentru a-si manifesta in voie spiritul de initiativa; 
participarea este liber consimtita, necoditionata, constituind un suport puternic pentru o 

activitate sustinuta; 
au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup; 
sunt caracterizare de optimism si umor; 
creeaza un sentiment de siguranta si incredere tuturor participantilor; 
urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant; 
contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 

      
Activităţiile extracurricularecontribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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FILMUL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
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În şcoala modernă mijloacele de comunicare de masă au devenit efectiv instrumente utile în 

procesul de învăţământ, integrarea sistematică a programelor audio-vizuale în activităţile pedagogice 
având o amploare deosebită. Bertrand Mieget( 2000) consideră audio-vizualul un substitut al tablei, 
o prelungire a manualului, un mijloc foarte eficient de comunicare şi exprimare.  

Filmul ca metodă de învăţământ  este o realitate cu care şcolarii vin in contact, chiar dacă 
mesajele cinematografice pe care ei le recepeţionează în calitate de spectatori poartă sau nu numele 
generic de “filme pentru copii”. Filmul, spre deosebire de celelalte mijloace vizuale, izbuteşte să se 
apropie cel mai mult de realitate, să dezvăluie legile fenomenelor şi ale proceselor într-o formă 
intuitivă. În activitatea didactică se pot folosi  filme artistice, ştiinţifice, documentare şi didactice. 

Filmul artistic se întinde pe o foarte largă tematică şi se poate folosi cu succes în orele de istorie 
pentru reconstituirea unui eveniment istoric important, în orele de limba română pentru cunoaşterea 
operelor literare, în orele de orientare şi consiliere  pentru prevenţia anumitor factori de risc.  

Filmul ştiinţific s-a dezvoltat aproape paralel cu filmul artistic. În condiţiile dezvoltării rapide 
a ştiinţei şi tehnicii, filmul ştiinţific are un rol deosebit de mare, deoarece el permite prezentarea unor 
fenomene imposibil, sau  greu de transmis pe altă cale, contribuind astfel direct la largirea orizontului 
de cunoştinţe al elevilor. 

Filmul documentar acoperă o arie foarte mare de probleme. El cuprinde aspecte din realitate, 
prezente sau trecute, tratate într-un mod accesibil elevilor. 

Toate cele trei categorii de filme pot fi utilizate în lecţii , dar datorită întinderii lor, ar trebui să 
se aleagă numai secvenţe care se leagă direct de subiectul prezentat. 

Un gen aparte îl reprezintă filmul didactic. El este conceput cu scopul expres de a fi folosit  
pentru informare, adresându-se unui public omogen sub raportul vârstei şi al nivelului de pregătire. 
Filmul didactic face parte din categoria filmelor de scurt metraj, pentru a permite profesorului să-l 
integreze natural în structura unei lecţii. Filmul didactic poate fi integrat  fie la începutul activităţii 
didactice,  pentru a se crea o baza de discuţie, fie în timpul activităţii, ca material de lucru, fie la 
sfârşit, ca redare  vizuală a cunostinţelor transmise. Modalitatea optimă de integrare depinde de felul 
in care a fost conceput filmul.  

Există mai multe tipuri de filme , dupa T. Mucica si I.Cerghit, care ar putea fi folosite cu succes 
în activitatea didactică. În functie de scopul urmărit aceste filme pot fi grupate în filme pentru predare, 
filme pentru recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor. La randul lor, filmele de predare se împart 
în filmul-lecţie, filmul fragment şi filmul buclă, filmul problemă şi filmul sinteză. Filmul lecţie are 
această denumire, deoarece se desfăşoară în succesiunea logică a unei activităţi de predare şi tratează 
complet activitatea respectivă. El nu se substitue lecţiei, ci este doar structurat pe logica internă a 
acesteia.  

Filmul fragment nu epuizează subiectul activităţii de predare, sacina lui fiind de a ilustra doar 
o anumită problemă sau un anumit fenomen de care se vorbeşte în lecţie. Are o durată de proiecţie 
mică 3-8 minute şi poate fi sonor sau mut, în acest ultim caz profesorul facând anumite comentarii pe 
marginea secvenţelor. Filmul buclă tratează un subiect foarte limitat, dar exista posibilitatea de a se 
proiecta de mai multe ori la rând, permiţând astfel studierea repetată şi în detaliu a fiecărei imagini. 
Filmul-problemă tratează doar una din problemele lecţiei care nu poate fi înţeleasă decât folsind-se 



posibilitaţile cinematografice. El se integrează în momentul impus de succesiunea problemelor . 
Ultima categorie propusă de cei doi pedagogi este filmul sinteză, care se integrează numai la sfârşitul 
unui capitol sau a unei teme, după ce s-a parcurs o parte din materie. Astfel de filme sunt concepute 
pentru a sintetiza cunoştinţele de bază din lecţiile studiate, ducând la o generalizare mai cuprinzătoare. 

Considerat mijloc de învaţământ filmul poate fi analizat din punctual de vedere al 
caracteristicilor care îi răman specifice în condiţiile acţiunii diferitelor nivele de context social, 
cultural, economic, indiferent de perspectiva din care este analizat. Aparatul de filmat poate pătrunde 
în orice loc, poate culege imagini din orice mediu. Filmul se poate juca cu spatiul şi cu timpul, ne 
poate arăta o lume in care “ inainte “,“ dupa “, “sus” şi “ jos” poate fi şi altfel decat am cunoscut-o  
prin propriile noastre simţuri.  

Selectarea conţinutului mesajului cinematografic este una dintre etapele creaţiei de filme pentru 
copii, căreia trebuie să i se acorde o atenţie deosebită. Pentru că el este menit să contribue la realizarea 
obiectivelor procesului instructiv-educativ, structurarea mesajului trebuie să se facă in funcţie de 
particularitaţile sistemelor cognitive, motivaţional-afective şi comportamentale ale copiilor de o 
anumita vârstă, de posibilitatea de decodare şi interpretarea de către aceştia a diferitelor elemente de 
cod cinematografic. S-a constatat că televiziunea determină efecte mai pronunţate la nivelul 
comportamentului copiilor de vârsta mica, datorită faptului ca ei sunt mai puţin conştienţi de 
caracterul de ficţiune al mesajelor cinematografice, înteleg mai puţin complexitatea dramatică a 
mesajelor şi ca atare sunt mai selectivi. 

Ca mijloc de învăţământ, filmul aduce o multime de beneficii procesului didactic. El se 
dovedeşte a fi deosebit de util şi poate fi integrat în orice moment al orei . El poate prezenta sintetic 
foarte multe informaţii şi într-un timp foarte scurt. Pentru că în zilele noastre informaţia înseamnă 
putere, cei care au acces la informaţie vor fi mai puternici, datorită cunoştinţelor acumulate. Filmul 
prezintă imagini ale realităţii: desfaşurarea unor procese , evenimente sau fenomene, care nu pot fi 
percepute direct de către elevi.  Prin film are loc o mai bună însuşire a conceptelor şi totodată o mai 
bună înţelegere a lor. Virginia Creţu spune că “Filmul poate releva elementele esenţiale ale lumii 
reale, şi prin aceasta apare drep unul din documentele intuitive care constitue un punct de plecare 
pentru activitatea perceptivă şi intelectuală ”( 1980 ). 

Filmul didactic contribuie de asemenea la dezvoltarea intelectuală a copilului . El deschide 
orizontul spre cunoaştere, antrenând toate mecanismele cognitive: memoria, imaginaţia, percepţia şi 
gândirea elevilor. Programele prezentate într-o altă limbă contribue de exemplu la dezvoltarea 
deprinderii de citire şi la îmbunătăţirea cunoştinţelor în acea limbă. Pe de altă parte, filmul stârneşte 
atenţia, curiozitatea, interesul receptorilor, imaginile de film având mare putere de sugestie, de 
impresionare a elevului. Deci, filmul nu afectează doar structurile cognitive ci şi latura afectivă şi 
volitivă a copilului. Filmul poate să determine sentimente şi trăiri sufleteşti, stimulând dorinţa de a 
cunoaşte aspecte noi ale realităţii, participarea activă la actul învăţării.  Învăţarea va fi voluntară şi va 
veni dintr-o dorinţă proprie de lărgire a orizontului cunoaşterii. 

Nu de mică importanţă este faptul că, păstrând viu interesul, curiozitatea  elevilor filmul didactic  
face  parte din metodele activ- participative. El conduce la experienţe de învăţare proprii şi poate fi 
punct de plecare pentru dialogul dintre profesor şi elev, pentru orice fel de teme. Sunt promovate 
căutările personale şi confruntările de opinie.  

Prin conţinutul şi personajele sale, filmul oferă modele de atitudini şi comportamente sociale, 
pe care copiii le vor prelua cu atât mai puţin selectiv cu cât experienţa lor de viaţă este mai restrânsă. 
El contribue la acceptarea anumitor convingeri şi valori sociale, prin prezentarea unor aspecte ale 
vieţii umane, ale unor modele pozitive sau negative. El pune elevilor probleme de conştiinţă , le 
formează capacitatea de a preţui anumite valori, sau dimpotrivă de a le nu le accepta. De asemenea, 
prin interiorizarea anumitor valori, se formează tipul de personă cu un compartament  dezirabil în 
plan social.   



Un alt beneficiu adus de film este ca el este un mijloc de educare în masă. Un numar mare de 
oameni pot fi instruiţi în acelaşi timp, cu un cost redus. Se pot menţiona aici cursurile de bucătarie, 
de croitorie sau de limbi străine. 

S-a vorbit până acum doar de avantajele pe care le are filmul ca metodă didactică. Totuşi, există 
unii pedagogi şi psihologi care afirmă că televiziunea ar pune în primejdie gândirea conceptuală şi ar 
micşora mult nivelul educaţiei intelectuale. Deşi ea cucereşte şi totodată încântă, ea ar duce la 
moleşirea spiritului. Spun unii că filmul are o valoare formativă scăzută, deşi el este până la urma o 
instruire fără efort. El predispune elevul la o gândire leneşă, la pasivitate şi nu la o meditaţie profundă. 

Orice s-ar spune, filmul, ca metoda de învăţământ are o importanţă deosebită, cu condiţia să se 
găsească timpul, locul şi filmul potrivit în cadrul orei. Cine spune copiilor ceva prin intermediul 
filmului este chemat sa le deschidă porţile către adevăr şi frumos şi să-l ferească în marea călatorie a 
cunoaşterii de popasuri în artificial, superficial, fals şi banal. 
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Sfintele Sărbători de Paști, sunt o sărbătoare a bucuriei, a iertării și a iubirii. La fel ca în toată 
țara și în localitatea Vășad, Sărbătorile Pascale sunt sărbătorite în mod deosebit. 

Localitatea Vășad este o localitate din județul Bihor, situată la limita de județ cu județul Satu 
Mare. Este o localitate atestată documentar în jurul anului 1200, legenda spune că a fost întemeiată 
de un grup de oșeni, care s-au stabilit aici. Populația este majoritar românească, dar avem și o pulație 
însemnată de etnie rromă. Locuitorii se ocupă în special cu agricultura. 

Printre cele mai vechi obiceiuri de Paști este vopsitul ouălor în culoarea roșie, mersul la biserică 
la ora 24:00, luarea Paștilor Sfințite. Oul reprezintă mormântul Mântuitorului, iar culoarea roșie, 
Sângele Său. Prin ciocnirea oulălor de Paști și rostirea cuvintelor ”Adevărat a Înviat”, mărturisim că 
mormântul s-a deschis și Domnul nostru Iisus Hristos a ieșit din el. 

În localitatea Vășad, Paștile se sărbătoresc într-un mod deosebit, deși populația este de rit 
ortodox, s-au păstrat influențe din rândul bisericii greco-catolice. 

Învierea la Vășad are loc la ora patru dimineața și nu la ora 24, cum se sărbătorește aprope în 
toată țara. Înainte de a pleca la Înviere, în curte se pune un vas cu nisip în care se pun mai multe 
lumânări. Acestea ard până la întoarcerea de la biserică. 

Oamenii se pregătesc în mod deosebit pentru această sărbătoare, la biserică se duc coșuri cu 
alimente. În coș se pune o șuncă, cârnat, ouă roșii, pentru fiecare membru al familiei se pune un ou 
decojit.  

Se pun ouă roșii pentru preot, cântăreț,cantor, acestea sunt adunate de către cantor după sfințirea 
coșurilor. În coș se m-ai pun și băuturi, dulciuri. Fiecare coș are o lumânare, pe care o aprinde atunci 
când începe preotul să sfințească coșurile. După slujba de Înviere, preotul sfințește toate coșurile care 
sunt puse în curtea biserici, fiecare credincios primește și Paștile sfințite. 

La ora 10 dimineața se merge la liturghie, după terminarea Sfintei Liturghii, oamenii ies în 
curtea bisericii unde ciocnesc ouă roșii, cei care câștigă i-au toate ouăle ciocnite. La acest obicei 
participă de obicei bărbați.  

Copii merg a doua zi de Paști prin sat după ouă roșii. În trecut, mergeau doar la rude și vecini, 
azi copii intră la toate casele, nu se mai ține cont dacă este rudă sau vecin. 

Dimineața după trezire, fiecare se spală pe față cu apă dintr-o farfurie în care era pus un ou roșu 
și un bănuț. De la Paști și până la Înălțarea Domnului ( Rusalii ), se salută cu  ” Hristos a Înviat”. 
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"Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 
familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă." John Denvey. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Educaţia extracurrriculară urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În această perioada dificilă din viața noastră am reușit totuși să organizăm o activitate 
extrașcolară cu întreaga grupă de elevi. Cu ajutorul părinților elevii grupei mari și cu mine am reușit 
să vizităm un muzeu, cum altfel decât prin intermediul internetului. 

Am realizat un tur virtual al Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi  din BUCUREȘTI. 
În acest muzeu sunt expuse 667 de hărți, gravuri, desene, litografii, precum și o serie de 

obiecte specifice tematicii muzeului.Preșcolarii au fost foarte încânați pentru că după tot acest 
timp am reușit să ne conectăm cu toată grupa și să realizăm acest tur virtual al muzeului, care 
va râmăne în mintea noastră foarte mult timp de acum încolo.  

Întradevăr aceste activități ne ajută foarte multă să acumulăm informații noi despre 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea de cunoastere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. 
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Cea mai mare sărbătoare  a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi 
clipe de bucurie sfântă, dar şi de  a sărbători în cadrul comunităţii. Alături de naşterea Mântuitorului, 
Sărbătoarea Sfintelor Paşti rămâne una din cele mai importante sărbători creştine a poporului român 
şi nu numai. Ouăle roşii de Paşti nu pot lipsi de pe masa niciunui bun creştin la această sărbătoare. 

Legendele creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Iisus. Se spune că atunci când 
Iisus a fost bătut cu pietre, când acestea l-au atins, s-au transformat în ouă roşii. Şi se mai spune că  
Sf. Maria, venind să-şi vadă Fiul răstignit, a adus nişte ouă într-un coş, care s-au însângerat stând sub 
cruce. Se povesteşte că după ce Iisus a fost răstignit, rabinii farisei au făcut un ospăţ de bucurie. Unul 
dintre ei ar fi spus: "Când va învia cocoşul pe care-l mâncăm şi ouăle fierte vor deveni roşii, atunci 
va învia şi Iisus". Nici nu şi-a terminat bine vorbele şi ouăle s-au şi făcut roşii, iar cocosul a început 
să bată din aripi. 

Răstignirea şi învierea reprezintă eterna legătură dintre  moarte şi viată, aşa precum  renaşte 
natura în fiecare primăvară, când se reia  ciclul vieţii. Oul, el însuşi purtător de viaţă, devine un simbol 
al regenerării, al purificării, al veşniciei. În tradiţia populară românească se crede că ouăle de Paşti 
sunt purtătoare de puteri miraculoase: ele vindecă boli şi protejează animalele din gospodărie. În 
dimineaţa primei zile de Paşti, copiii sunt puşi să se spele pe faţă cu apă dintr-un vas în care s-au pus 
dinainte un ou roşu şi un ban de argint, pentru ca astfel copiii să fie tot anul sănătoşi şi  rumeni la faţă 
precum oul de Paşti  şi curaţi precum argintul ! 

La noi, de Paşti, ouăle nu se vopsesc doar în roşu, ci şi în alte culori, realizând desene deosebit 
de inspirate şi frumos lucrate, în motive geometrice sau reprezentând plante, animale ori diferite 
simboluri. Bucovina este recunoscută pentru tradiţia - păstrată şi în zilele noastre - de a “încondeia” 
sau “închistri” ouă.  

Armonia culorilor, delicateţea modelelor transmise din generaţie în generaţie şi măiestria 
execuţiei, au transformat acest meşteşug în artă. Ouăle sunt încondeiate în trei-patru culori, de obicei, 
ţinând cont şi de simbolul fiecărei culori în parte: roşu (soare, foc, dragoste), negru (eternitate, 
statornicie), galben (lumină, bogăţia recoltelor, tinereţea), verde ( forţa naturii, rodnicie, speranţa), 
albastru (sănătate, seninul cerului). Ouă decorative de Paşti se mai fac cu vopsele în relief (Vrancea, 
Putna Sucevei), împodobite cu mărgele (Bucovina), din lemn (zona Neamţ) sau din lut (Corund-
Harghita).  

În unele părţi ale ţării sunt folosite ouă fierte, în alte zone, cele golite de conţinut. Odinioară, 
ouăle de Paşti erau vopsite  în culori vegetale, astăzi se folosesc mai mult cele chimice. Culorile 
vegetale erau preparate după reţete străvechi, transmise din generaţie în generaţie, cu o mare varietate 
de procedee şi tehnici. Plantele folosite în acest scop, în funcţie de momentul când erau recoltate, de 
timpul de uscare şi de modul în care erau combinate, ofereau o gamă extrem de variată de nuanţe. 

Ouăle se ciocnesc la masa de Paşti (în toate cele trei zile ale sărbătorii) după un anumit ritual: 
persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mână de un 
comesean, în timp ce rosteşte cunoscuta formulă “Hristos a Înviat!”, la care se răspunde cu: “Adevărat 
a Înviat!” 

Conform tradiţiei, înroşirea ouălor de Paşti se face în Joia Mare, pentru că se spune că ouăle 
fierte şi vopsite în această zi se pot păstra pe tot parcursul anului, fără să se strice. Se mai spune că 
după Joia Mare urzicile (mâncare de post) nu mai sunt bune de mâncat, pentru că încep să înflorească 
(“nunta urzicilor”). 



Există credinţa că nu este bine să dormi în Joia Mare, căci cine doarme în această  zi va fi leneş 
tot anul. În special dacă doarme o femeie, va veni Joimăriţa care o va pedepsi să nu poată munci tot 
anul. 

Vinerea Mare este ultima vineri dinaintea Sărbătorii de Paşti (din Săptămâna Mare ) şi se mai 
numeşte şi Vinerea Patimilor ( ziua patimilor şi răstignirii lui Iisus) sau Vinerea Seacă (pentru că e zi 
de post negru pentru cei mai mulţi români, adică nu mănâncă şi nu beau nimic toată ziua). 

Postul negru este ţinut în credinţa că Dumnezeu îl va feri pe cel care posteşte de toate bolile, îl 
va face să fie sănătos şi să-i meargă bine tot restul anului. 

În timp ce oamenii mai în vârstă se spovedesc şi se împărtăşesc de mai multe ori pe an, cei tineri 
merg pentru aceste lucruri doar o dată pe an, în Vinerea Paştilor. 

Conform tradiţiei, Vinerea Mare este ziua scăldatului: se crede că cel care se cufundă de trei ori 
în apă rece în Vinerea Seacă, va fi sănătos tot anul. 

Se spune că dacă plouă  în Vinerea Seacă  anul va fi bogat, cu recolte îndestulătoare,  iar dacă 
nu plouă, anul va fi secetos, neroditor. 

În prima zi de Paşti există obiceiul de a se purta haine  noi în semn de respect pentru această 
aleasă sărbătoare, dar şi pentru că ea semnifică  primenirea trupului şi a sufletului, aşa cum se 
primeneşte întreaga natură odată cu primăvara. 

Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei, decurgând după un adevărat 
ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouăle roşii, caşul de oaie, salata cu ceapă verde şi ridichi, 
drobul şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau  smântână şi mai nou, cu ciocolată. 

În a doua zi de Paşti s-a mai păstrat (în special în Transilvania) obiceiul udatului, având 
semnificaţia unui act de purificare.  De obicei, feciorii stropesc cu apă sau cu parfum persoanele ieşite 
în cale, în special fetele. 

Puteri deosebite i se atribuie şi lumânării de la Înviere, care este păstrată şapte ani si aprinsă în 
caz de grindină, furtuni, sau mari primejdii. Noaptea Învierii este deosebită, ea simbolizând noaptea 
luminii, a izbăvirii omului din iad, din păcat şi din moarte. Spun sfinţii că întreaga omenire va învia 
după modelul Învierii lui Hristos . 

De aceea, în zilele noastre, Învierea este privită ca o sărbătoare a luminii. Seara sau la miezul 
nopţii, când oamenii merg la slujba Învierii, aprind lumânări la mormintele celor morţi din neamul 
lor. În Bucovina e obiceiul ca, în noaptea Învierii, să se lase luminile aprinse în toată casa şi în curte, 
ca să fie luminată  gospodăria, în cinstea luminii pe care a adus-o Hristos în lume, prin Învierea Sa. 
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CEA MAI MARE LECȚIE DIN LUME 
 
 

Prof. înv. primar: BÎRA ILINCA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA”,TECUCI, GALAȚI, 

ROMÂNIA 
 
 
În fiecare an UNICEF organizează  „Cea mai mare lecție din lume” („World Largest Lesson”), 

cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului pe 20 noiembrie, dată care 
marchează adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului. 

Anul acesta și elevii clasei a IV-a B din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Elena Doamna” din 
Tecuci  au participat la ,,Cea mai mare lecție din lume” prin diverse activități specifice, legate de 
respectarea regulilor pentru limitarea transmiterii coronavirusului precum și acțiunile colective pe 
care le putem realiza pentru diminuarea schimbărilor climatice. Activitățile s-au desfășurat în 
decursul a două zile. 

Activitatea a început cu vizionarea unui desen  animat despre coronavirus, în care s-a prezentat, 
pe scurt dar foarte sugestiv, pericolul pe care-l reprezintă nerespectarea măsurilor de prevenire a 
infectării. După vizionare, elevii s-au implicat în discuții privind purtarea corectă a măștii de protecție 
și modul în care ne debarasăm de ele sau le dezinfectăm pe cele refolosibile, au demonstrat că au 
conștientizat importanța păstrării distanței dintre persoane și importanța spălării corecte a mâinilor. 

Li s-a prezentat apoi un material pus la dispoziție de către organizatori, ,,Cum ne debarasăm 
responsabil de măștile folosite” în condițiile în care, se vede clar că folosirea măștilor de unică 
folosință începe să creeze probleme de mediu prin aruncarea lor haotică.  Elevii au aflat lucruri 
interesante despre cum pot polua mediul înconjurător măștile, mănușile și alte materiale pe care le 
folosim pentru a ne proteja de COVID-19. 

În finalul activității fiecare participant la activitate a primit chestionarul Quiz ,,Cum ne 
debarasăm responsabil de măștile folosite” pe care l-a completat în mod individual. 

Cea de-a doua activitate s-a desfășurat pe 20.11.2020, cu ocazia Zilei Internaționale a 
Drepturilor Copilului. Activitatea a debutat cu vizionarea unui videoclip prezentat de Malala 
Yousafzai, o elevă pakistaneză, cunoscută pentru activitatea și spiritul militant privind probleme ale 
educației.  În cadrul videoclipului au fost expuse succint problemele majore ale Omenirii și 
importanța  Dezvoltării Durabile. În urma discuțiilor care au urmat videoclipului au fost prezentate 
pe larg cele 17 obiective principale ale Dezvoltării Durabile și soluțiile necesare atingerii lor. 

În cadrul activității, elevii grupați în perechi sau în echipe de câte 3-4 au fost îndemnați să 
lucreze împreună pe google slide și să găsească soluții la problemele prezentate grafic, 
corespunzătoare fiecărui obiectiv în parte.  Aceștia s-au mobilizat, au căutat, au selectat, au prelucrat, 
au identificat acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor globale, au întocmit planuri de acțiune colectivă, 
au desenat, au pictat, au colorat, au decupat, au lipit și au asamblat realizând pe echipe ,,Cartea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă prin ochi de copil” arătând că lumea este a noastră și că, doar 
acționând împreună putem determina limitarea impactului schimbărilor climatice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Modalități de realizare a activităților în învățământul online 
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Cadrele didactice au devenit din ce în ce mai preocupate de nivelul de implicare al prescolarilor 

la activitati. Profesorii caută tot mai multe metode interactive de predare pentru ca experința copiilor 
la gradiniță să fie una de impact asupra viitorului lor. 

Trăim în era informației, cunoscută și ca era digitală, care este o perioadă din istoria omenirii 
caracterizată prin trecerea de la producția industrială la informație și computerizare, schimbând 
semnificativ modul în care oamenii interacționează între ei, dar și cu instituțiile publice și entitățile 
economice. 

Dacă acum un an ni se părea învățământul la distanță o realitate îndepărtată, acesta a ajuns la 
stadiul în care progresul care s-a făcut într-un an pe această direcție, ar fi durat cel puțin 10 ani, dacă 
nu exista contextul actual.  

Cu certitudine, faptul că toți au fost luați prin surprindere, în special cadrele didactice, deoarece 
au trebuit ca în decurs de câteva luni să se adapteze noului sistem de predare, care în mod normal, ar 
trebui să ia cel puțin un an. Pentru a-i susține și ajuta, multe entități au elaborat cursuri prin care au 
instruit cadrele didactice cum să folosească tehnologia pentru a-și structura informația care trebuie 
predată și pentru a face cursurile cât mai atractive și interactive pentru copii. 

Progresele în tehnologia digitală au permis copiilor să aleagă ce, cum și când să învețe. Se 
străduiesc pentru o învățare personalizată care să se potrivească preferințelor și nevoilor lor 
individuale. O cultură a învățării independente se dezvoltă puternic atunci când oamenii se îndreaptă 
să continue să învețe. 

Instruirea ar trebui să sprijine în mod direct activitățile pe care angajații le desfășoară în lumea 
reală și la locul de muncă, mai degrabă decât să se concentreze pe predarea cunoștințelor și a teoriei. 
Oamenii ar trebui să poată accesa această învățare specială în propriul context, atunci când au nevoie 
de ea. 

Învățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și moduri susținute de tehnologii care 
permit oricărui elev să acceseze cu ușurință informații interne și externe și să interacționeze în rețele 
cu experți și colegi. Mixarea metodelor face ca învățarea să fie mai eficientă.  

Educaţie la distanţă, mediul educaţional virtual, clase virtuale, biblioteci virtuale, clasele 
digitale, sunt câteva exemple de tehnologii noi informaţionale. Instruirea Asistată de Calculator 
înseamnă o nouă eră în educaţie: acces rapid şi universal la resursele educaţionale.  

Interacţiunea copil-calculator permite diversificarea strategiei didactice, uşurând accesul 
copilului la informaţii complexe, ample, structurate variat, mai logic organizate, prezentate în diferite 
modalităţi de vizualizare. Elemente cheie ce determină cât de bine sunt pregătiţi copiii în propriul 
proces de învăţare sunt: interactivitatea, utilitatea, personalizarea, controlul şi divertismentul.  

Aplicaţiile Google reprezintă o alternativă utilă şi gratuită pentru profesori. Misiunea Google 
este de a oferi cea mai uşoară, atractivă, mai bună şi rapidă experienţă în găsirea/regăsirea 
informaţiilor pe Internet. Dezvoltatorul celui mai mare motor de căutare din lume oferă prin Google 
For Education o suită de aplicaţii, ce permit profesorilor să beneficieze de instrumente puternice în 
procesul de învăţământ. 

,,G Suite For Education” este o suită de instrumente de bună calitate pentru procesul educaţional 
oferind opţiuni pentru predare-învăţare-evaluare. Platforma este concepută pentru a da posibilitatea 
actorilor educaţionali (profesori şi copii) să inoveze împreună.  



Cadrele didactice pot crea diverse situaţii de învăţare iar copiii să analizeze, să gândească critic, 
să ofere soluţii şi chiar să lucreze în grup, să coopereze. G Suite For Education ne ajută să creştem 
oportunităţile de comunicare, colaborare, creativitate şi gândire critică, susţinând obiectivele de 
învăţare pe care le avem pentru copii. Aceste instrumente gratuite, sunt sigure şi fiabile, sunt folosite 
de copiii în şcoli din întreaga lume. 

 Avantajele G Suite For Education:  
  Sunt instrumente intuitive, uşor de folosit la clasă; 
•  Deschid calea spre noi metode de învăţare; 
•  Oferă economie de timp şi energie; 
•  Oferă o bună colaborare profesor – copil şi comunicare în timp real; 
•  Copiii lucrează împreună şi folosesc simultan imagini care se salvează în mod automat;  

Feedback documentat pentru copii prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets;  
 Modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acţiunilor pentru a vedea 

contribuţiile copiilor la munca de grup. 
 Din suita Google face parte şi Google Classroom, Google Meet. Google Classroom reprezintă 

o predare cu instrumente digitale moderne şi o organizare eficientă pentru profesor, activitati 
interactive şi interesante pentru copii care îi ajută pe aceştia să fie mai implicaţi în propria învăţare şi 
să dezvolte abilităţi digitale utile în viitor. Google Classroom este un instrument de colaborare pentru 
actorii educaţionali şi facilitează organizarea şi eficientizarea activităţilor didactice. Cu numai câteva 
clickuri se crează o clasă, se adaugă copiii, se crează teme sau anunţuri. Se poate oferi feedback 
copiilor şi vedea întrebările sau comentariile despre teme. 

Google Meet se foloseşte în cadrul activitatilor online. O reţetă de 10, nu există, pentru un 
scenariu didactic online. Dar trebuie să se respecte următoarele cerinţe: stabilirea regulilor de 
comunicare cu copiii şi părinţii, cunoaşterea metodelor de predare-învăţare-evaluare disponibile, 
pregătirea activitatii online, alegerea instrumentelor Web adecvate obiectivelor, respectarea 
metodologiei (scenarii de lecţie, stategii pentru planuri de lecţie), tipul de activitate, resursele 
disponibile.  

Pregătirea activitatilor online presupune: realizarea materialelor didactice în format electronic, 
utilizarea materialelor educaţionale disponibile şi proiectarea scenariului didactic. Materialele pot fi 
pregătite în formate electronice de tip document sau de tip prezentare. 

 Pentru integrarea imaginilor în materialele educaţionale se pot utiliza inserare imagini, se pot 
decupa, modifica dimensiuni (Paint), pentru a include o imagine întrun alt document se poate folosi 
funcţia Prt Scr de pe tastatura calculatorului. Crearea unor activitati online de calitate necesită 
experienţă din partea cadrului didactic dar şi abilităţi digitale.  

Metodele sunt diferite în funcţie de lecţie, de tipul de activitate şi necesită a fi adaptate vârstei 
copiilor. Procesul de predare poat fi: sincron, asincron şi mixt. Predarea sincronă reprezintă cea mai 
bună interacţiune online, deoarece este apropiată de metoda tradiţională.  

Activitatea poate fi considerată o ,,joacă” unde profesorul este un ,,actor” cu rolul bine învăţat 
şi unde elevii ,,se transformă” la rândul lor din spectatori în actori, iar scena este clasa virtuală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Importanta activitatilor extrascolare în activitatea didactică 

 

Prof.  BISTRICEANU ILEANA DANIELA                                                                   
Prof. TRUSCA MARIA MAGDALENA CRISTINA 

 

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea 
creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, conformismul, 
incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea 
potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să 
favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua 
singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.    

Mediul învăţării şcolare trebuie să fie suficient de stimulativ şi diversificat spre a oferi fiecărui 
elev o motivaţie susţinută. De aceea, activităţile cu şcolarii trebuie organizate în aşa fel încât să 
permita elevilor să exploreze şi să folosească legăturile interdisciplinare, instrumentale, intelectuale 
şi emoţional afective, proprii. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

Activităţile educative bine echilibrate, bine motivate şi mai ales bine organizate oferă 
posibilitatea valorificării acumulărilor elevului pe parcursul întregului ciclu de pregătire sau unele 
dintre acestea pot avea un ecou în sufletul lor toată viaţa.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei. Însă o mai mare 
contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. În activitatea mea de 
profesor in învăţământul primar, am încercat să-l privesc pe copilul cu care lucrez nu ca pe adultul în 
miniatură, ci ca pe un om în continuă dezvoltare, am căutat să-mi organizez astfel activităţile încât să 
trezesc elevilor mei curiozitatea. 

În realizarea activităţilor extraşcolare am antrenat întotdeauna cei trei factori implicaţi în actul 
educaţional: 

➢ elevii, prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;  
➢ familiile, prin susţinerea morală, financiară şi de cele mai multe ori implicarea chiar şi 

în organizarea activităţilor; 
➢ scoala, prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei trei factori, finalizarea activităţilor întreprinse. 



Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.  

În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv: Vizitele la muzee, expoziţii, 
monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi 
preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a 
observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate 
slabi dezvoltaţi intelectual.  

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, 
colonii.  

In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, scolarii isi pot forma sentimental 
de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale.  

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Activităţile extracurriculare bine echilibrate, bine motivate, atractive oferă posibilitatea 
valorificării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor acumulate, împlinesc setea de cunoaştere a 
copiilor, le îmbogăţesc lumea spirituală, le oferă prilejul de a se emoţiona puternic, le prezintă modele 
de petrecere în mod plăcut a timpului liber. 

Începand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 
contact direct cu obiectele și fenomenele din natură: 

➢ În cadrul acțiunilor turistice, copiii își pot forma afecțiunea față de natura, față de om 
si realizările sale. Este important pentru ei să cunoască cât mai bine mediul înconjurator. Copiii 
sunt foarte receptivi la tot ce li se prezintă sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuși să 
acționeze în acest sens. 

➢ În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe 
care le culeg sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. 

➢ Vizitele programate la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale, 
toate acestea constituie un mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale țării. 



➢ Vizionarea de filme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv specifice vârstei lor, 
poate constitui de asemenea o sursă de informații, dar în același timp și un punct de plecare în 
organizarea unor acțiuni interesante, copilul face astfel cunoștință cu lumea artei. 

➢ Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează 
și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

➢ Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor în ceea ce 
privește frumusețea țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, 
cultură. Prin efectuarea excursiilor, copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit și au creat opere de artă. 

Am traversat in acesti ultimi 2 ani scolari o perioada foarte dificila, perioada in care lipsa 
socializarii fizice putea schimba comportamente, putea incheia relatii de prietenie proaspat legate, 
putea distanta emotional colective de elevi. 

Consider ca maiestria cadrului didactic nu cunoaste limite . Dorinta noastra de a pastra 
nealterate valorile pe care am inceput sa le inoculam elevilor nostri in ceea ce priveste cooperarea, 
colaborarea in realizarea sarcinilor, relatiile interpersonale, bucuria de a fii impreuna in fata 
calculatorului din propriile locuinte au facut minuni pentru colectivul clasei de elevi. 

Am invatat impreuna sa folosim atat de vastul univers  al tehnologiei si interentului inclusiv 
pentru desfasurarea activitatilor extrascolare. 

Prin intermediul link-urilor au vizitat individual muzee din tara si din lume care au tur virtual 
de vizitare, apoi au  prezentat in fata colegilor impresiile traite si au recomandat cu caldura si altor 
colegi vizitarea lor; au vizitat galerii de arta si m au impresionat cu modul in care au prezentat 
frumosul si culoarea din lucrarile plastice vizualizate; am facut in acelasi timp ,,sport din sufrageria” 
proprie, am invatat sa imbinam artele cu tehnologia si sa realizam felicitari pentru ziua mamei, am 
vizualizat filmulete interesante despre modul cum ne putem pastra sau imbunatatii conditia fizica, 
sanatatea, despre felul in care trebuie sa pastram curatenia in spatiul de odihna si cel de invatare, 
despre timpul de invatare si odihna al elevului, despre alimentatia sanatoasa, despre alimente si 
obiceiuri; am vizionat in acelasi timp emisiuni pentru copii, filme de animatie, am trait , distantati 
fizic dar impreuna emotional, multe evenimente importante din vietile elevilor nostri. 

Nimic nu poate impiedica un cadru didactic responsabil si devotat sa fie aproape de elevii sai 
si sa mentina nealterata legatura emotionala creata in cadrul colectivului clasei. 
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ȘCOALA ALTFEL DE ACASĂ 

 
”ACASĂ SUNTEM BINE!” 

Prof. Biță Petruța Ancuța, G. P. P. Prichindeii, Giurgiu 
 
 

ZIUA/                         
DATA 

TEMA Tipul 
activității/MIJLOC 
DE REALIZARE 

RESURSE EDUCATIONALE 

Luni 
25.05 

LA MUZEU- 
ÎN 
PIJAMALE 
(Realizăm un 
tur virtual al 
muzeului 
preferat, 
încercând 
apoi să 
realizăm un 
colțișor de 
muzeu la noi 
acasă) 

CULTURALA/ 
TUR VIRTUAL AL 
MUZEELOR  
(MUZEUL 
JUCĂRIILOR, 
MUZEUL CĂILOR 
FERATE, alte 
muzee)/linkuri 

http://www.zona3d.ro/work/2019/MNIR/Muzeul_Jucariil
or/Muzeul_Jucariilor_TUR2D/Muzeul_Jucariilor_Tur_Vi
rtual_2D.html?fbclid=IwAR0AxCzayETJ1S4IcW5_rDNp
H8pFk3zRUpxTIoq9uloM2JfsJXjF4ytLWDA 
 
https://www.zona3d.ro/work/2017/Muzeul_Cailor_Ferate
_Tur_Virtual_Stereo3D/zona3d_vr3dmcf/zona3d_mcf_tur
vrstereo3d.html 
 
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-
virtual.html?fbclid=IwAR0hHCdOt_NRQRUUMJK7J1Y
n6tVh-T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpvJ-q7k 

Marți 
26.05 
 

ORCHESTR
A DE ACASĂ 
(Cântăm 
cântecelul 
preferat 
folosind 
instrumenle 
create de noi 
acasă) 

ACTIVITATE DE 
CREAȚIE 
Confecționarea unor 
instrumente muzicale 
din materiale 
reciclabile/tutoriale, 
indicații pe grup, 
filmulețe create de 
educatoare/grup 
whatsapp, grup 
facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=A75iUepBFf8 
 
http://www.creatissimo.ro/12-instrumente-muzicale-la-
care-chiar-poti-canta/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ywWxerTIh9s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rU5YX1J0XMQ&t=9
8s 
(DANS) 

Mier 
Curi 
27.05 

MICII 
DECORATO
RI 
(Alegem 
pietre, le 
pictăm/desen
ăm, apoi 
realizăm din 
acestea 
aranjamente 
pentru 
grădină/casă) 

ACTIVITATE 
ARTISTICO- 
PLASTICĂ/ 
Pictură/desen cu 
carioca sau creta pe 
pietre/tutoriale, 
indicații pe grup, 
filmulețe create de 
educatoare/grup 
whatsapp, grup 
facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=drPARFfVGBc 
https://www.youtube.com/watch?v=PwMxOY5nFGg 
 

http://www.zona3d.ro/work/2019/MNIR/Muzeul_Jucariilor/Muzeul_Jucariilor_TUR2D/Muzeul_Jucariilor_Tur_Virtual_2D.html?fbclid=IwAR0AxCzayETJ1S4IcW5_rDNpH8pFk3zRUpxTIoq9uloM2JfsJXjF4ytLWDA
http://www.zona3d.ro/work/2019/MNIR/Muzeul_Jucariilor/Muzeul_Jucariilor_TUR2D/Muzeul_Jucariilor_Tur_Virtual_2D.html?fbclid=IwAR0AxCzayETJ1S4IcW5_rDNpH8pFk3zRUpxTIoq9uloM2JfsJXjF4ytLWDA
http://www.zona3d.ro/work/2019/MNIR/Muzeul_Jucariilor/Muzeul_Jucariilor_TUR2D/Muzeul_Jucariilor_Tur_Virtual_2D.html?fbclid=IwAR0AxCzayETJ1S4IcW5_rDNpH8pFk3zRUpxTIoq9uloM2JfsJXjF4ytLWDA
http://www.zona3d.ro/work/2019/MNIR/Muzeul_Jucariilor/Muzeul_Jucariilor_TUR2D/Muzeul_Jucariilor_Tur_Virtual_2D.html?fbclid=IwAR0AxCzayETJ1S4IcW5_rDNpH8pFk3zRUpxTIoq9uloM2JfsJXjF4ytLWDA
https://www.zona3d.ro/work/2017/Muzeul_Cailor_Ferate_Tur_Virtual_Stereo3D/zona3d_vr3dmcf/zona3d_mcf_turvrstereo3d.html
https://www.zona3d.ro/work/2017/Muzeul_Cailor_Ferate_Tur_Virtual_Stereo3D/zona3d_vr3dmcf/zona3d_mcf_turvrstereo3d.html
https://www.zona3d.ro/work/2017/Muzeul_Cailor_Ferate_Tur_Virtual_Stereo3D/zona3d_vr3dmcf/zona3d_mcf_turvrstereo3d.html
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html?fbclid=IwAR0hHCdOt_NRQRUUMJK7J1Yn6tVh-T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpvJ-q7k
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html?fbclid=IwAR0hHCdOt_NRQRUUMJK7J1Yn6tVh-T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpvJ-q7k
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html?fbclid=IwAR0hHCdOt_NRQRUUMJK7J1Yn6tVh-T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpvJ-q7k
https://www.youtube.com/watch?v=A75iUepBFf8
http://www.creatissimo.ro/12-instrumente-muzicale-la-care-chiar-poti-canta/
http://www.creatissimo.ro/12-instrumente-muzicale-la-care-chiar-poti-canta/
https://www.youtube.com/watch?v=ywWxerTIh9s
https://www.youtube.com/watch?v=rU5YX1J0XMQ&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=rU5YX1J0XMQ&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=drPARFfVGBc
https://www.youtube.com/watch?v=PwMxOY5nFGg


Joi 
28.05 

HOCUS-
POCUS-
EXPERIME
NTUS 
(Realizăm 
experimente 
la alegere, 
sub 
supraveghere
a adulților) 

ACTIVITATE 
ȘTIINȚIFICĂ-
DISTRACTIVĂ 
(CURCUBEUL, 
PLOAIA, OUL 
PLUTITOR, 
PORUMBUL 
SALTARET, 
VULCANUL CARE 
ERUPE, 
PIPERUL FRICOS, 
ELICOPTERUL) 
/tutoriale, indicații pe 
grup, filmulețe create 
de educatoare/grup 
whatsapp, grup 
facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=HwCTpIg3Ly4 
https://www.youtube.com/watch?v=mduY9CcO6xY 
https://www.youtube.com/watch?v=M-AeWu2evjo 
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I45lyP8TuIk 
https://www.youtube.com/watch?v=2Jy_d-T26n0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=868sEOgcaqg 
http://krokotak.com/2014/08/diy-paper-helicopter/ 
 

Vineri 
29.05 

JOCURI DE 
ALTĂDATĂ 
(Jocuri vechi 
într-o lume 
nouă) 

ACTIVITATE 
SPORTIVĂ 
-ȘOTRON, BABA-
OARBA, DE-A V-
AȚI ASCUNSELEA 
-JOCUL 
UMBRELOR, 
TELEFONUL FĂRĂ 
FIR, CONSTRUCTII 
DIN BETE DE 
CHIBRITURI/tutoria
le, indicații pe grup, 
filmulețe create de 
educatoare/grup 
whatsapp, grup 
facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=YHM2fIKMC_c 
https://www.youtube.com/watch?v=iiLxd5TsIlo 
https://www.youtube.com/watch?v=5iGJt6sfyQM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fTaGLprMufc 
(PRAȘTIE) 
 

 

Momentul de mișcare: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw 

https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 

https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28 

 

O POVESTE PE ZI: 

 

https://www.facebook.com/dana.rogoz.378/videos/931424433954747/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwCTpIg3Ly4
https://www.youtube.com/watch?v=mduY9CcO6xY
https://www.youtube.com/watch?v=M-AeWu2evjo
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w
https://www.youtube.com/watch?v=I45lyP8TuIk
https://www.youtube.com/watch?v=2Jy_d-T26n0
https://www.youtube.com/watch?v=868sEOgcaqg
http://krokotak.com/2014/08/diy-paper-helicopter/
https://www.youtube.com/watch?v=YHM2fIKMC_c
https://www.youtube.com/watch?v=iiLxd5TsIlo
https://www.youtube.com/watch?v=5iGJt6sfyQM
https://www.youtube.com/watch?v=fTaGLprMufc
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28
https://www.facebook.com/dana.rogoz.378/videos/931424433954747/


 

Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 

prof. Bivolaru Marcela                                                                                                 
Șc. Gimn. ,,Prof. llie Popescu,, Șotânga 

 

 

Alături de cursurile zilnice, în programa tipică din orice sistem de învățământ, întâlnim și o 
categorie aparte de activități, denumite generic „extrașcolare”. Ele ajută elevii să își descopere 
anumite pasiuni să iși dezvolte diverse abilități sociale, să aibă o stimă de sine mai bună, sau chiar să 
se dezvolte în mod armonios.  

Activitatea extrașcolară este o componentă educațională valoroasă și eficientă, căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, îndemnând elevii sa aibe o atitudine creatoare. Astfel se 
asigură o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Dacă devenise o obișnuință mai ales în orarul Școlii Altfel să se desfășoare astfel de activități 
atât în cadrul instituției școlare sau în afara acesteia- activități sportive/artistice/culturale etc., în 
această perioadă pandemică, toți – atât profesori cât și elevi, trebuie să ne adaptăm.  

În școala noastră, avem avantajul ca din această toamnă să lucrăm pe o platformă educațională 
care ne-a ușurat comunicarea în perioada online cu elevii noștri, dar ne-a oferit și oportunitatea să îi 
putem îndruma în desfășurarea anumitor activități extrașcolare.  

Astfel, dacă înainte vizitam un muzeu în mod real, acum am vizitat muzee din toată lumea în 
mod virtual. Vizitele la diferite companii antreprenoriale locale – fabrica de înghețată, puncte de 
reciclare sau fabrica de globulețe, s-au transformat în vizionarea de filmulețe educative pe YouTube. 

Aceste activități sunt atractive la orice vârstă. Stârnesc interes și produc bucurie, chiar dacă 
necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, se autodisciplinează prin faptul 
că se supun de bunăvoie regulilor, asumându-și responsabilități. Profesorul are în acest tip de 
activitate posibilitea de a-și cunoaște elevii, de a-i dirija și de a-i ajuta să realizeze mai ușor și mai 
frumos obiectivul principal- pregătirea copilului pentru viață. 

Putem concluziona faptul că dascălul poate face multe pentru educarea spiritului creativ în 
cadrul acestor activiăți. Aceasta presupune necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
relaționare cu elevul, să evite critica, să-i încurajeze permanent și să realizeze un feedback pozitiv. 
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 

Profesor învăţământ primar, Blăguţiu Cornelia                                                            
Colegiul Naţional "Octavian Goga" – Sibiu 

 
Axa centrală a învăţământului desfăşurat online a fost necesitatea de a continua învățarea, 

comunicarea educațională. Acasă sau între pereții instituției, educația trebuie să meargă mai departe, 
iar soluțiile online au fost o a doua cea mai bună variantă, dacă putem spune așa. Aceste tehnologii 
au reușit, atunci când au fost folosite cu responsabilitate, să păstreze conexiunile dintre elevi și 
învățarea formală, să țină mintea copiilor trează și sentimentul de apartenență la comunitate nealterat 
semnificativ. 

Digitalizarea nu înseamnă doar acces și conexiune bună, ci presupune o utilizare a acestora cu 
sens, o integrare într-o filosofie didactică focalizată pe dezvoltarea elevului. Dacă nu privim dincolo 
de ecran, dacă nu ajungem să vedem copilul și necesitățile reale ale acestuia, motivația lui, sprijinul 
pe care îl primește de la familie, nu vom face decât să ne păcălim și să pierdem elevi pe drum. Dacă 
nu suntem atenți, cei privilegiați vor face un pas și mai în față, ceea ce nu e rău, în timp ce cei 
vulnerabili vor face unul în spate, sau chiar doi. 

Educația online a arătat că există adaptare, creativitate, răspuns rapid din partea unor școli și a 
unor profesori, toți prinși într-un sistem, cel de învățământ, despre care orice teorie a schimbării spune 
că e foarte lent, inerțial. Reacțiile cumulate ale școlilor au „bătut” teoria din carte, pandemia e 
zdruncinat rutine, a pus reflectoare pe vulnerabilități pe care toți le știam, dar le ignoram. 

Tot la capitolul învățăminte, am putea să vorbim despre faptul că această școală de acasă a redat 
vocea profesorilor, le-a consolidat autonomia decizională în raport cu activitățile și conținuturile; 
dintr-o dată nu mai conta neapărat birocrația sistemului, ci conexiunea unui profesor cu o clasă, 
responsabilitatea acestuia. S-a văzut peste tot că așa cum e omul, e și locul, s-a simțit nevoia de 
comunicare cu familia, comunitatea. Profesorii au reușit să depășească mitul manualului atotputernic, 
au simțit nevoia de ancorare afectivă a activităților, și-au permis să fie mai „umani” decât o făceau 
până atunci, să ia 10 minute din timpul alocat anterior repetării unor definiții sau rezolvării de 
probleme și să le aloce discuției despre cum ne simțim cu toții. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă sau online, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri 
ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea 
personalităţii. De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele 
mai variate  forme. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Dorinţa de a se juca, de a fi mereu în mișcare, de a pune întrebări despre ceea ce-i înconjoară 
este tocmai ceea ce ne permite să armonizăm școala cu viața. În cadrul acestor activități elevii deprind 
să folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date, să se 
dezvolte creativ, învață să învețe, se autodisciplinează. La vârsta școlară, copiii sunt foarte receptivi 
și ingenioși. Ei pot reda cu succes imaginea realității dintr-o plimbare, a unei cărți citite sau a unei 
piese muzicale audiate în cadrul activităților de desen/modelaj, în activitățile creative. 



Vizionarile si spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate il pune pe copil, in 
majoritatea cazurilor, în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul ca ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. 

Vizionarea unor filme, desene animate, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv, poate 
constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea 
unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive 
sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. În online 
o soluţie găsită a fost înscrierea la activităţi organizate online: cea susţinută de Şcoala de Bani pe 
Roţi, cu moderatori pricepuţi, abordând teme financiare potrivite vârstei participanţilor, 
interacţionând în permanenţă cu elevii. 

 

 
 

În concluzie, activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare, atât în  modul 
de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu cei mici, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor. 

 

  



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Profesor Învăţământ Primar Boaca Georgeta                                                              
Școala Gimnazială ,,Ion Haulică,, Ipatele                                                               

Localitatea Ipatele, Județul Iași 

 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a  se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.       Prin excursii, 
copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de 



către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de 
iniţiativitate al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun 
sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.  

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. 

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 

 
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

 
Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului tău în 

această perioadă în care ,,stăm acasă,, care-l vor menține activ și curios, și care îi vor dezvolta multe 
abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător: 

 
• Activități extracurriculare tehnico-științifice  
• Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 
• Ateliere creative de arte frumoase  
• Activități extrașcolare de turism virtual  
• Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
• Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 

 

 

 



 

Tablou de familie 

 
Profesor în învățământul preșcolar Boar Delia Ramona 

Grădinița cu P. P. Căsuța poveștilor, Cluj-Napoca 
 

 
Nelson Mandera afirma că "educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi 

pentru a schimba lumea". Pornind de la acest îndemn, putem spune că stă în mâinile noastre să 

le oferim copiilor posibilitatea de a învăța cât mai multe lucruri încă de la vârste fragede. 

Educația a devenit în zilele noastre una din dimensiunile fundamentale ale societății 

contemporane, nu numai prin sfera sa, ci şi prin varietatea conținutului.  

Educația presupune schimbare, iar schimbarea nu poate există fără educație! 

În acest proces al educației pentru schimbare sunt implicati mai mulți parteneri: profesori, 

părinți, comunitatea. În aceasta perioadă a pandemiei, părinții și profesorii se sprijină reciproc pentru 

a aduce starea de bine în sufletul copiilor și a  resimți  efectele contextului pandemic la un nivel cât 

mai scăzut.  

Acţiunea propusă în cadrul acestei activități extrașcolare este menită să atragă copilul, să-i 

stimuleze curiozitatea, să îl implice activ în învăţare, într-un mediu  în care copilul să aibă experiențe 

profunde, bazate pe simţuri, pe investigare directă și experimentare.  

Activitatea extrașcolară, Tablou de familie, a fost o activitate propusă preșcolarilor de grupă 

mică. O parte a activității s-a desfășurat în aer liber, iar următoarea parte on line. Activitatea a avut 

scopul de a consolida cunoștințele deprinse în cadrului proiectului tematic: “În lumea 

necuvântătoarelor”.  

Copiii împreună cu părinții au căutat în apropierea casei pietre de dimensiuni și forme diferite. 

Ulterior într-o întâlnire pe google Meet am propus copiilor să realizăm o familie din aceste pietre. 

Am discutat despre familiile proprii: din câți membrii este formată și despre importanța acesteia. 

Apoi am adus în discuție faptul ca și animalele, la fel ca și oamnenii, au o familie. Am precizat 

din cine este formată familia pisicuțelor, a peștilor etc.  Copiii au pictat pietrele, realizând astfel 

familii de pisici, de bucuruze, de puișori, flururași.  

Au fost foarte încântați în urma acestei activități on line, iar jocurile lor libere au continuat și 

zilele următoare pe baza acestei teme.  



 
 

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                      

REALIZATE ÎN PANDEMIE 
 
 

Prof. BOATCĂ CRISTINA 
Școala Gimnazială “SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA, jud. BACĂU 
 
  

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 
Învățământul la distanță, este o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, 

deși a provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă importantă de 
reformare a întregului sistem educațional tradițional. Dincolo de acumularea de cunoștințe și 
dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că scoală ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse 
contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească caractere, într-un context valoric. 
Elementele care au funcționat bine în cadrul învățământului de la distanță, pot servi drept repere 
pentru îmbunătățirea învățământului tradițional, organizat la școală. 

 
În acest nou context, trebuie să oferim copiilor oportunități de dezvoltare de competențe și 

abilități, să cultivăm emoții pozitive, să inserăm și momente de relaxare utile și instructive. Așa s-a 
dezvoltat programul " Școala Altfel ", program national ce contribuie la dezvoltarea competenței de 
învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor.  Scopul programului este implicarea și 
stimularea participării elevilor la activități diverse prin care să fie puse în valoare aptitudinile, 
talentele și capacitățile elevilor în diferite domenii.  

 
Pornind de la  aceste condiții, copiii sunt ghidați de maturi să-și dezvolte pasiunile sale. Ei sunt 

motivați să-și alcătuiască sarcini creative și plăcute pentru sine chiar și în aceste condiții: pot inventa 
ceva neobișnuit, pot desena, dansa, compune poezii, viziona filme bune împreună cu familia și discuta 
subiectele lor, citi noi cărți, organiza jocuri distractive și sportive cu membrii familiei, descoperi noi 
rețete culinare, ajuta părinții în treburile casnice etc. Astfel, elevii vor deveni mai sociabili, 
responsabili, activi și interesați de dezvoltarea lor personală.  

 
Activități extrașcolare derulate, conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de 

colaborare, se aprofundează diverse probleme educative și nu în ultimul rând, au loc schimbul inter 
și intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorința de implicare , experiențele de 
învățare se multiplică și se diversifică, iar personalitatea acestora devine efervescentă și acentuat 
creatoare. 

 
În concluzie, chiar și în pandemie trebuie să oferim elevilor o educație de calitate, acces la 

resursele educaționale, proiecte și activități extrașcolare. Predarea on-line înseamna interacțiune, 



mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim învățarea și să ne punem 
întrebarea ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă. 

 

Bibliografie: 

1. Cerbușca, P. (2020), Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență, Fundația 
Soros-Moldova, Chișinău 

2. Cerghit, I. (1983), Perfecționarea lecției în școala modernă, E.D.P., București; 
3. Mitran, P.C. “Politici de marketing în sistemul de educaţie şi învăţământ”, note de curs 
4. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002;  
 

 
     

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

Prof. BOBEICĂ MARIANA 
ȘC. GIMN. ,,ION  I. GRAURE” BĂLTENI 

 
 

 

Procesului instructiv-educativ îmbină activităţile şcolare cu activităţi extracurriculare ce au 
numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor 
creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată 
atrăgându-i si pe elevi. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață sănătos, civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrelor didactice în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă care urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivarea interesul pentru diferite ramuri ale 
ştiinţei și  atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de 
activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele 
și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

  

  
Cetatea Râșnov                                                 Mausoleul de la Mateiaș 
  
 
Excursiile școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 

țării,respectul pentru frumusețile din natură, artă și cultură. 



 

 

 
  
Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 

animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare au marcat și marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste 
activități constau în dezvoltarea artistică a copiilor, dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu 
acest prilej având alături familia și nu numai.  

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de  1 Decembrie, a Crăciunului, și la sfârşit de an 

şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber sau prin muzică.  

 

 



 
 
 

 
 
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 

teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de limba română, de matematică, de creaţii artistice, 
dar am participat şi la  concursuri  județene, interjudețeni,naționale pe discipline diverse,unde am 
obținut  multe premii .De asemenea, un impact foarte mare în rândul elevilor l-a avut concursul 
sportiv ,, Pentru o familie sănătoasă” pe care l-am oganizat în cadrul școlii in parteneriat cu familia. 

 
Astfel de activități sunt pe placul copiilor și întăresc mai mult relația Școală- Familie. 
Toate cadrele didactice din școala noastră sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 

activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar am încercat  să 
realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de 
formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibili  acestora. 

Situația pandemică din țară a făcut să ne dăm seama de importanța activităților extrașcolare și 
extracurriculare, atât pentru elevi, cât și pentru noi, cadrele didactice. În acest an școlar, săptămâna 
,,Școala Altfel” ne-a prins la școală, înainte de vacanța din aprilie. La școală, da, dar fără vizite, 
excursii, concursuri sportive, serbări, întâlniri cu personalități, etc. Ne-am adaptat situației și am 



planificat activități care să se poată desfășura în clasă sau în curtea școlii. Am desfășurat activități 
extrașcolare și în online, cele mai multe fiind pe bază de proiect sau activități pe care copiii le 
desfășurau în gospodărie, implicând și ajutorul familiei.  

A fost dificil, dar nu imposibil. Trebuie să încercăm să punem accent pe activitățile extrașcolare 
atunci când situația se va schimba.  

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de 
viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 
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INTRE TRADITIONAL SI ONLINE 

 

PROF.: BOBITAN ILICIA MARCELA                                                                                 
SCOALA GIMNAZIALA “ION BREAZU“                                                                          

LOC. MIHALT, JUD. ALBA 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. 

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

⚫ înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

⚫ au rol complementar celui al școlii; 
⚫ dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
⚫ oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
 

 Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în 
ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face 
educație.  

Trebuie să recunoaștem din capul locului că: 

• sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă în 
acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator; 

• curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități 
la distanță; 

• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe 
nevoile de sistem ale educației. 

Au apărut o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în 
domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere fie drept provocări 



cărora profesorii, elevii,părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care 
apar,manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. Activitatea 
online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în relaționarea cadru 
didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o 
importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual.  

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. Activitatea 
online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în relaționarea cadru 
didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o 
importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual.  

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

  



 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Întocmit: Profesor: Bobuș Ramona-Valentina                                                            
Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești 

 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs.  

De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, 
estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile 
extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, 
timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, fapt care a 
necesitat o implicare a profesorilor și părinților care au caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare 
continuă. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-
un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare 
– învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. 

 
Exemple de activităţi extraşcolare în online:  
       

• Activități extrașcolare de turism virtual 
• Activități extrașcolare tehnico-științifice 
• Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului 

 
Filmele și romanele istorice, cărțile scrise într-o limbă străină studiată, documentarele. 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale etc. 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive. experimente, 

cluburi și cercuri tematice 
Toate acestea sunt doar câteva exemple de studiu altfel 
Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 

să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 



 

Activitățile extrașcolare online – între teorie și practică 

 

Prof. Boca Dana-Emilia                                                                                                               
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” – Tg. Mureș 

 
 

Activitatea extraşcolară este cea care face trecerea de la teoretic la practic. De obicei excursiile 
sunt cele care unesc colectivele de elevi, cele care apropie învățătorul/dirigintele de clasă, cele care 
fac prietenii. 

Activitatea extrașcolară poate fi realizată în școala sau înafara ei.  

Sistemul românesc de învățământ oferă o săptămână din structura anului școlar pentru „Școala 
altfel”. Elevii așteaptă cu nerăbdare aceea săptămână pentru excursii, vizite sau pentru simplu motiv 
de a interacționa înafara sălii de clasă.  

În urma acestei săptămâni elevii rămân cu multe amintirii frumoase dar și cu noi cunoștințe ce 
pot fi aplicate la materii precum biologie, geografie, muzică sau desen. Ele dezvoltă competențe care 
duc la succesul educațional și emoțional a elevilor. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extrașcolare sunt: 

 activităţi cu toată clasa; 
 activităţi pe grupe; 
 activităţi individualizate; 

În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extrașcolare pot fi: 

 activităţi cu caracter informativ; 
 activităţi cu caracter formativ; 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extrașcolare sunt: 

 activităţi de educaţie intelectuală; 
 activităţi culturale; 
 activităţi sportive; 
 activități artistice; 
 activități de educație morală. 

 

Exemple de activităţi extraşcolare            

❖ Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale  

Chiar dacă situația actuală din țară și lume împiedică vizitarea fizică a unor muzee, expoziții, 
locuri istorice sau case memoriale, acestea pot fi vizitate virtual.   

În țară muzeele pot fi vizitate virtual aici: http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-
virtual.html iar în lume aici https://artsandculture.google.com/theme/10-muzee-%C8%99i-galerii-
remarcabile-din-%C3%AEntreaga-europ%C4%83/YwLyzky52C0zKQ?hl=ro . Aceste vizite pot 
oferi elevilor prilejul de a vizita muzee care poate fizic nu le vor vedea niciodată.  

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
https://artsandculture.google.com/theme/10-muzee-%C8%99i-galerii-remarcabile-din-%C3%AEntreaga-europ%C4%83/YwLyzky52C0zKQ?hl=ro
https://artsandculture.google.com/theme/10-muzee-%C8%99i-galerii-remarcabile-din-%C3%AEntreaga-europ%C4%83/YwLyzky52C0zKQ?hl=ro


Dacă sunt pasionați de expoziții și galerii de artă pot intra aici: https://www.helloweb.ro/tur-
virtual-pentru-expozitii-muzee sau aici https://blog.dertour.ro/general/5-locuri-din-europa-pe-care-
le-poti-vizita-cu-ajutorul-unui-tur-virtual/  

❖ Vizionarea spectacolelor de teatru sau sportive, stimulează şi orientează copiii spre muzică, 
sport, poezie, pictură.  

Vizionarea virtuală poate fi făcută aici:  

https://etheatrum.com/?gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8A5ImT2vOjG6bd0z1Qz54
RkTRUVOC0V0y7t4lL2CezeJj0ufCIq29AaAs5eEALw_wcB pentru teatru și aici 
https://elena1r.wixsite.com/efs-online/activitati-distractive pentru sport. 

❖ Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre geografie, educație socială 
și antreprenorială. Prin excursii, copiii pot vedea locuri în care marii oameni ai luni s-au născut, au 
crescut sau au creat opere. Acestea pot fi vizitate aici: https://omactiv.md/ro/more-fun/8-muzee-cu-
renume-mondial-care-desfasoara-excursii-online-gratuite          

    
❖ Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Sunt multe platforme care testează cunoștințele de cultură generală cum ar fi 
https://romania.triviador.com/  

 
 

❖ Participarea la dezbateri sau discuții de grup sunt de asemenea la ordinea zilei. Situația a 
făcut ca școala să devină online și astfel să avem grupe pe diferite rețele de socializare.  Astfel de 
zbaterile și discuțiile pe grupuri au devenit ceva normal. Whatsapp-ul, facebook sau Instagram sunt 
noțiuni familiare pentru aproape toată lumea. 

Chiar dacă le desfășurăm online sau ofline activitățile extrașcolare sunt o ocazie de a socializa 
virtual sau fizic, de a ne cunoaște mai bine, de a încerca să ne acceptăm cu bune cu rele. 

 

  

https://www.helloweb.ro/tur-virtual-pentru-expozitii-muzee
https://www.helloweb.ro/tur-virtual-pentru-expozitii-muzee
https://blog.dertour.ro/general/5-locuri-din-europa-pe-care-le-poti-vizita-cu-ajutorul-unui-tur-virtual/
https://blog.dertour.ro/general/5-locuri-din-europa-pe-care-le-poti-vizita-cu-ajutorul-unui-tur-virtual/
https://etheatrum.com/?gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8A5ImT2vOjG6bd0z1Qz54RkTRUVOC0V0y7t4lL2CezeJj0ufCIq29AaAs5eEALw_wcB
https://etheatrum.com/?gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8A5ImT2vOjG6bd0z1Qz54RkTRUVOC0V0y7t4lL2CezeJj0ufCIq29AaAs5eEALw_wcB
https://elena1r.wixsite.com/efs-online/activitati-distractive
https://omactiv.md/ro/more-fun/8-muzee-cu-renume-mondial-care-desfasoara-excursii-online-gratuite
https://omactiv.md/ro/more-fun/8-muzee-cu-renume-mondial-care-desfasoara-excursii-online-gratuite
https://romania.triviador.com/


 

EDUCĂM ÎMPREUNĂ – TRADIȚII SĂNĂTOASE                                                   
Atelier internațional online pe teme de nutriție, artă și cultură                                    

Activități extrașcolare –între online și tradițional 

 

Prof. înv. preșcolar Boca Teodora 
 

Acest sfârșit de toamnă a dat naștere unei noi provocări. Sub același contex epidemiologic 
unitățile școlare au fost închise, iar activitatea a devenit online. Acest transfer ne-a permis să demarăm 
concursul online „ EDUCĂM ÎMPREUNĂ – TRADIȚII SĂNĂTOASE” – atelier internațional 
online pe teme de nutriție, artă și cultură inițiat în cadrul proiectului Healthy Kids, Happy 
Generation! Nutrition and physical activity education in kindergarten! 

Tipul activității: atelier online internațional, 19 noiembrie 2020- 15 decembrie 2020 
Scop: promovarea unui stil de viață sănătos și consolidarea realției de comunicare și colaborare 

dintre grădiniță și familie. 
Obiective: formarea și dezvoltarea unor comportamente alimentare sănătoase la vârsta 

preșcolară; redescoperirea tradițiilor și obiceiurilor sănătoase și realizarea unui schimb intercultural 
axat pe nutriție și stil de viață sănătos; dezvoltarea creativității și armonizarea realției părinți copil 
prin intermediul activităților artistice, lirico- muzicale, de reciclare creativă, gătit; familiarizarea 
familiei, copilului și cadrelor didactice cu activități de tip online. 

DE CE ATELIER? – caracteristica acestui eveniment este una practică. Totul se desfășoară în 
cadrul familiei, acasă, cu implicarea celor dragi în realizarea unui scop comun. Aici este implicată 
creativitatea, diferite abilități, schimb de experiență, exersarea aptitudinilor sub atenta supraveghere 
și îndrumarea a adulților.  

Dar cel mai important este ca subiectul principal al activității îl constituie sărbătorile de iarnă. 
Anul acesta reinterpretăm tradițiile. Împodobitul bradului, împletitul colacilor, preparatele de Crăciun 
vor fi abordate din prisma unei alimentații sănătoase, schimb cultural, reciclare și protejarea mediului-
acțiuni propice sănătății noastre. 

În cadrul acestei activități au fost îndeplinite următoarele obiective: promovarea și prezentarea 
concursului prin rețelele de socializare; stabilirea sarcinilor și responsabilităților pentru echipa de 
lucru, partenerilor și colaboratorilor implicați; promovarea acțiunii cu impresii, păreri pe platforma  
E-twining; elaborarea și publicarea lucrărilor copiilor. 

Și de această dată am insistat pe nutriție. Se știe că mâncarea este una dintre marile plăceri ale  
vieții. De aceea modul în care preparăm și servim masa afectează sănătatea și ritmul corpului nostru. 
Efectele se văd în timp, iar acțiunea noastră își propune educarea acestor comportamente încă de la 
vârsta preșcolară. 

E cunoscut faptul că în preajma sărbătorilor de iarnă mesele festive abundă de „bunătăți”, 
dulciuri, grăsimi, prăjeli, diferite combinații calorice ingerate cu mare poftă și de aceea este esențial 
ce punem în farfurie. Ne propunem să demonstrăm cu ajutorul partenerilor că nu cantitatea contează 
ci calitatea produsului.  

Prin împărtășirea culturii gastronomice beneficiem de un plus de informație asupra stilului 
nostru de viață.  

Am introdus de data aceasta ca și secțiune de concurs confecționarea de ornamente și 
decorațiuni pentru brad și nu numai prin reciclare. Obținerea de noi produse sau obiecte prin 
refolosirea celor vechi aduce o notă de creativitate dar și de economie. Implicarerea în astfel de 
activități presupune stimularea potențialului creativ, antrenarea inițiativei, gândirii critice, 
dezvoltarea autonomiei. Faptul că este creativ modul de imbinare a materialelor folosite și obținerea 
unei noi forme, deci reciclăm, încurajăm respectul, față de natură și protejarea acesteia. Sunt 



importante astfel de activități, mai ales că influența noastră asupra mediului este primordial și cu cât 
dăm dovadă de respect cu atât beneficiile se vor răsfrânge asupra sănătății noastre. 

Dorința de aface cunoscute obiceiurile și tradițiile noastre românești a fost inclusă în concurs. 
Pe lângă faptul că ne mândrim cu ele suntem curioși să le cunoaștem și pe cele ale partenerilor noștri 
și să le împartășim.  

Tradițiile și obiceiurile sunt elemente ce defines un popor, oferă identitate, de aceea ele trebuie 
cunoscute, conservate și protejate. Tradiția este de fapt o carte de vizită a unei nații, a unui popor, 
conștiința de sine.  

Părinte, bunic, mătușă sau cadru didactic, cu toții avem datoria morală să învățăm copiii 
elementele definitorii ale identității neamului romțnesc, fără de care nu am putea ști cine suntem de 
fapt noi.  De aceea am folosit acest eveniment pentru a arăta peste hotare specificul tradițiilor și 
obiceiurile românești.  Cel mai important este că totul se dezvoltă în sânul familiei. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE ON LINE 

Bocai Lucica 

 

 
 

Numele autorului/Unitatea 
de învățământ 

Bocai Lucica/Grădinița nr.1 Voluntari, Ilfov 

Nivel II Grupa mare (5-6 ani) 
Domeniul de 
dezvoltare/Domeniul de 
activitate 

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii/DȘ-cunoașterea mediului 

Mijloc de realizare Vizionare  + joc wordwall 
Tema activității Tradiții și obiceiuri de Paște 
Competența specifică 
principal vizată/scopul 
activității 

Competențe de bază în știinte și tehnologii/Cunoașterea unor elemente 
ale lumii înconjurătoare. 

Dimensiuni ale dezvoltării • Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 
• Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de 
probleme și cunoașterea mediului apropiat  

Comportamente vizate • Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii  
• Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea 
unor date 

Durata aproximativa a 
activității 

30 min 

Obiective • Să urmărească cu atenție filmulețul cu tradiții și obiceiuri de Paște 
• Să recunoască elementele caracteristice Paștelui rezolvând corect 
sarcinile jocului. 

Bibliografie Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente 
cu care operează curriculumul pentru educație timpurie 

Etapele activității • Introducerea în activitate se va face prin cântecelul Ce ne-aduce 
iepurașul 
https://youtu.be/G02x2O-Gz4U  
Prietenul nostru Iepurașul de Paște ne-a trimis un filmuleț pe care ne 
roagă să-l vizionăm cu atenție pentru a afla care sunt tradițiile și 
obiceiurile de Paște. 
https://youtu.be/FrVqkwVMJl4?t=9  

• Evaluarea cunoștințelor : ca o verificare a ceea ce copiii au urmărit, 
aceștia trebuie să recunoască tradițiile și obiceiurile de Paște 
https://wordwall.net/ro/resource/3793486 

• Pentru participarea la activitate copiii vor primi ouă colorate 
https://www.autodraw.com/share/D1U8S38ZYBPW  

Precizări În această perioadă activitățile sunt gândite și adaptate la ceea ce pot 
părinții să realizeze cu preșcolarii acasă. 

Aplicații  folosite Wordwall, autodraw, youtube 

https://youtu.be/G02x2O-Gz4U
https://youtu.be/FrVqkwVMJl4?t=9
https://wordwall.net/ro/resource/3793486
https://www.autodraw.com/share/D1U8S38ZYBPW


 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN ONLINE 
 
 

Prof. Bocea Rodica 
Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu 

  
 
Activitățile extrașcolare în mediul online se bazează pe responsabilitate din partea profesorilor 

și pe sprijinul necondiționat al părinților. Prin colaborarea tuturor factorilor educaționali, în contextul 
distanțării sociale, se poate continua și chiar accentua necesitatea derulării unor activități de educație 
socială, pentru sănătate, de protejare a mediului, pentru cetățenie democratică.  

Elevul are posibilitatea de a dezvolta competențe multiple, într-o manieră interactivă, chiar 
aflați la distanță. 

Voi prezenta desfășurarea unor activități derulate cu elevii. 
Nr. 

ctr. 
Tema activității Desfășurarea activității  Rezultate 

1. Film 
Bobiță și buburuză – 
„Florile soarelui” 
Desen - o secvență din 
film 

1. Vizionați filmul: 
https://www.youtube.com/watch?v
=9cN1-6XQdpQ 
2. Desenați și colorați o secvență 
din filmul vizionat 
3. Pozați lucrarea și încărcați-o pe 
grupul clasei 

   

    

2. Atelier de creație 
„Flori ale soarelui” 
-pietricele cu 
personalitate 
 

1. Căutați o piatră, ce poate fi pictată 
(aveți grijă la mărime și formă) 
2. Realizați o lucrare într-o tehnică 
inedită, folosind și tehnicile de lucru 
învățate 
Mod de realizare: 
https://www.pietrevive.it/learning.h
tml  
Model: 
https://ro.pinterest.com/pin/127156
389449526168/ 
3. Inspirați-vă, dar fiți creativi! 
4. Pozați lucrarea și încărcați-o pe 
grupul clasei 

 

    
 

   
 
              

3. Activitate de 
grădinărit 
„Grădina din borcan” 

Materiale necesare: 
-Bol plastic/sticlă transparent 
-Nisip/pietricele/scoici pentru 
drenaj 
-Pământ de flori 
-Plante suculente, plante mici, 
cactuși 
-Semințe de plante aromatice 
Mod de lucru: 
1. Așezăm pietricele și nisipul pe 
fundul vasului, acestea ajută la 
drenaj și previn formarea 

 

    
 
 
 
 
 
            
 

https://www.youtube.com/watch?v=9cN1-6XQdpQ
https://www.youtube.com/watch?v=9cN1-6XQdpQ
https://www.pietrevive.it/learning.html
https://www.pietrevive.it/learning.html
https://ro.pinterest.com/pin/127156389449526168/
https://ro.pinterest.com/pin/127156389449526168/


mucegaiului deoarece vasul nu are 
scurgere 
2. Umplem vasul cu pământ, apoi 
așezăm plantele mici, suculente, 
cactuși cu rădăcinile răsfirate, 
completăm cu pământ și presăm 
ușor în jurul lor 
3. Se pot semăna și câteva semințe 
de plante aromatice: busuioc, 
cimbru, rozmarin 
4. La final se poate decora cu 
figurine din plastic, pietricele 
colorate, scoici 
Terariul astfel realizat se așază într-
un loc luminos și se udă o dată pe 
săptămână. 
5. Pozați lucrarea și încărcați-o pe 
grupul clasei 

 

              
 
 

            

4. Activități recreative 
„Joc și mișcare la 
mine acasă” 

1. Vizionați filmele: 
https://www.youtube.com/watch?v
=K-qcXuT7TvE 
https://www.youtube.com/watch?v
=OS7IUOBdwRY 
https://www.youtube.com/watch?v
=WarOKqfXjFs 
2. Creați o stare de bine prin jocuri 
de mișcare în familie 

 

5. Activitate 
gospodărească 
„Rețeta magică” 

1. Realizați un preparat în casă 
împreună cu părinții 
2. Observați etapele de realizare 
3. Notați ingredientele și modul de 
preparare 
4. Pozați preparatul împreună cu 
rețeta și încărcați-o pe grupul clasei  

           

               

Aceste activități pot fi aplicate în orice situație. Cred în eficiența acestor activități prin care am 
urmărit: dezvoltarea competențelor de solidaritate și întrajutorare, manifestarea unei atitudini 
tolerante şi civice în raport cu semenii, dezvoltarea capacității de organizare a propriilor activități 
pentru timp liber. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE
https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY
https://www.youtube.com/watch?v=WarOKqfXjFs
https://www.youtube.com/watch?v=WarOKqfXjFs


 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 
 
 

Prof. înv. preșc. Bocioc Alina Roxana 
Grădinița Nr. 52, sector 1, București 

 

 

Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.  
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 

lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi.Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori, „Descoperirea copilului”) 

Premisa educației timpurii sugerează ideea că orice copil are nevoie și merită să aibă un început 
bun în viață sa. Aceasta presupune dezvoltarea fizică, afectivă, socială și intelectuală în copilăria mică 
ce constituie aspecte decisive pentru viitorul adult.  

Copiii au nevoie să se dezvolte holistic: atât din punct de vedere fizic, comportamental, cognitiv 
cât și emoțional și social. Astfel, în grădiniță prin prisma activităților desfășurate pe domenii 
experințiale, activitățile liber alese și activitățile de dezvoltare personală, preșcolarii dobândesc 
cunoștințe, abilități și competențe specifice vârstei și domeniilor de dezvoltare. Pe lângă activitățile 
din curriculum pentru educație timpurie, activitățile extracurriculare, complementare față de 
activitățile didactice contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea 
înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber.  

Aceste activități au un caracter atractiv, copiii iau parte la activități într-o atmosferă de voie 
bună și optimism, cu dăruire și entuziasm.  Acest tip de activități îi antrenează pe copii în activitatea 
de învățare, îi apropie de mediul grădiniței, îi determină să vină cu drag. Uneori chiar ei pot propune, 
pot cere și veni cu idei în realizarea acestor tip de activități.  

Desigur că sunt vremuri în care educația este pusă la încercare, atât activitățile curriculare cât 
și cele extracurriculare. Pandemia a oprit interacțiunile sociale, a închis instituțiile de învățământ, cât 
și pe cele de cultură și le-a trecut în online.  

Copiii nu mai pot ieși în parc, nu mai pot interacționa, nu mai merg la grădiniță/școală, dar nici 
la film, teatru sau muzee. Grădinița și școala a trebuit să se reinventeze, activitățile curriculare să 
capete un nou sens, iar cele extracurriculare să fie tot mai rar întâlnite.  

Sigur că există mijloace pe care cadrele didactice le pot folosi pentru a-și desfășura activitățile 
și le pot valorifica în vederea dezvoltării copiilor. În vremuri în care interacțiunile sunt reduse, 
activitățile extracurriculare, fie ele și online valorifică și dezvoltă interesele copiilor, organizează într-
o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de 
învățământ, formele de organizare au un caracter recreativ, creează un sentiment de siguranță și 
încredere tuturor copiilor, contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestora.   

Chiar dacă pandemia a oprit interacțiunile sociale fizice ale oamenilor, nu trebuie să le oprească 
și pe cele online.  

Instituțiile de cultură, opționale și de activități recreative au găsit o metodă prin care se pot 
deschide online. Astfel, un cadru didactic poate reorganiza activitățile extracurriculare și le poate face 
și din fața device-ului. Se pot face vizite la muzeu, la diferite instituții în contextul pandemiei și în 
mediul online.  

De asemenea, parteneriatele fie ele între grădinițe, instituții ale statului sau cu părinții se pot 
desfășura prin activități în mediul online. Sunt o serie de activități extracurriculare ce pot fi 
desfășurate ușor în fața calculatorului, spre exemplu: prezentarea biroului părinților și a activității lor, 
întâlniri online cu reprezentanți ai diferitelor instituții și prezentarea mediului (Pompieri, Poliție, 



Armată), zi de film pentru copii, vizionarea unei piese de teatru sau teatru de păpuși. Preșcolarii 
trebuie îndrumați să descopere lumea în care trăiesc, să dobândească o gândire independentă, creativă, 
nedeterminată de grup, capacitatea de a descoperi probleme noi și metode de rezolvare a acestora. 

Prin faptul că în asemenea activitți se supun de bună voie regulilor, asumându-și 
responsabilități, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic se poate folosi de aceste activități pentru a-și cunoaște mai bine preșcolarii, să-
i dirijeze și să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al 
grădiniței, pregătirea copilului pentru viață. 

 
 
 

  



 
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE REALIZATE                  

ON-LINE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

 

PROF. CAMELIA - SIMONA BOCOR                                                              
LICEUL DE ARTE ORADEA 

 
Realizarea şi mai ales conceperea unui parteneriat educaţional ridică noi ştachete în faţa 

dascălilor, determinându-i să dobândească, prin învăţare, şi competenţele specifice managementului 
de proiect. De aceea dascălul este pus în situaţia de a aborda noi căi de soluţionare a problemelor cu 
care se confruntă, încercând să armonizeze strategiile de comunicare, de cooperare şi colaborare cu 
diverse segmente ale societăţii: instituţii de învăţământ, instituţii de cultură, organizaţii 
nonguvernamentale, asociaţii, familiile copiilor, persoane fizice etc. 

Parteneriatul educaţional este modalitatea eficientă şi viabilă prin care se poate răspunde 
solicitărilor generate de situații de criză și de neajunsurile din sistemul educaţional, determinând 
comunitatea să vină în ajutorul elevilor, iar profesorii şi învăţătorii sunt cei care trebuie să-l iniţieze, 
să-l conceapă, să-l structureze pertinent şi corect, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părţile implicate  

Proiectul iniţiat de noi s-a vrut a fi un mijloc de socializare a copiilor proveniţi din medii 
culturale şi etnice diferite cu valori, obiceiuri şi tradiţii proprii. Am dorit să fie un mod de cunoaştere, 
de conlucrare şi de împărtăşire a normelor şi valorilor culturale ale fiecărei părţi implicate în proiect.                               

SUB STELELE EUROPEI este un proiect care a prins contur în urma puternicei dorinţe de a ne 
plimba virtual prin fiecare ţară europeană, de a-i cunoaşte geografia, locurile din patrimoniul 
UNESCO, tradiţiile (sărbători religioase, festivaluri, obiceiuri, dansuri populare tradiţionale), 
simboluri specifice acestor ţări, unele construcţii moderne. 

Dialogul intercultural este cu adevărat funcţional atunci când stăpâneşti cel puţin două limbi 
străine oficial recunoscute de Uniunea Europeană. Cine puteau să ne ajute în acest demers? Profesorii 
de limbi străine. Cine puteau să ne apropie afectiv de tot ce înseamnă „european”, să ne cultive 
armonii divine în suflet? Profesorii de muzică. Cine puteau să perpetueze valorile tradiţionale 
româneşti şi iubirea de patrie? Profesorii de română şi învăţătoarele. Cine puteau să ne călăuzească 
paşii spre alte meleaguri, spre alte ţări europene de la care am avut şi încă mai avem multe de învăţat? 
Profesorii de geografie. 

Realizatorii acestui proiect au urmărit elevarea spiritului european al elevilor implicaţi, al 
părinţilor acestora, dar şi al lor, deoarece avem un statut demn, de cetăţean european, pe care trebuie 
să-l onorăm. Copiii au fost mândri de a se afirma în faţa părinţilor şi de a-i vedea şi simţi alături de 
ei. Principalul avantaj pentru comunitate l-a constituit conştientizarea faptului că importanţa 
educativă a acestor activităţi extracurriculare constă în mesajul transmis de conţinutul artistic 
prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească, deschisă instalată cu acest prilej. 

În cadrul proiectului, am realizat, on-line, la 9 MAI sub genericul ZIUA TA E ŞI ZIUA MEA – 
ZIUA EUROPEI, un program artistic înmănunchind versuri despre primăvară, prietenie, drepturile 
copiilor, unitate europeană în limbile franceză, engleză, spaniolă, italiană, germană şi maghiară, unele 
puse pe note. 

Cu ocazia ZILEI CULTURII ROMÂNE și a ZILEI INTERNAȚIONALE A FEMEII, am 
realizat, on-line, programe artistice închinate unei personalități a culturii române, Mihai Eminescu, 
respectiv femeii și mamei. În conceperea şi stabilirea detaliilor activităţiilor, am încercat mai întâi să 



ţinem seama de sufletul copilului, ne-am gândit ce i-ar face cel mai mult plăcere, ce am putea crea 
aşa încât să-i rămână în memorie ca un reper de bucurie autentică. Prin urmare, am trecut pe nesimţite 
de la faza în care am ajustat texte găsite prin culegeri, prin reviste sau pe internet, la faza în care, pur 
şi simplu cu coala albă în faţă şi cu câte o idee ce începuse să prindă contur în mintea noastră, am 
aşternut vers cu vers având grijă să realizăm compoziţii unitare. Mai apoi, aceste creaţii ale elevilor 
noştri le-am publicat în revista școlii. Înclinăm să credem că, de fiecare dată, am reuşit să satisfacem 
trebuinţele artistice ale protagoniştilor şi aşteptările exigente ale publicului.  

La 9 MAI, de ziua Europei, sub genericul SUNTEM CETĂŢENI EUROPENI, am realizat, on-
line; un concurs între elevii şcolii noastre. Aceştia şi-au ales câte o ţară europeană prin tragere la sorţi 
pe care, mai apoi au studiat-o. Am realizat călătorii virtuale prin capitalele europene și s-a realizat o 
expoziție cu creațiile plastice ale elevilor, pe această temă. Cu bucurie, am constatat că elevii noştri 
cred că oameni diferiţi pot convieţui, fără să apară vreun conflict, că ei consideră că s-ar putea înţelege 
cu orice copil din statele membre ale Uniunii Europene, chiar dacă acesta nu cunoaşte decât limba sa 
nativă. 

Trăim într-o lume pragmatică; mai avem nevoie de poezie? În ce măsură omul modern are 
nevoie de artă, în special de arta poetică. Ei bine, trăim într-o lume în care avem nevoie de poezie, de 
artă, în general. Poezia nu ai cum s-o înlocuieşti cu altceva. Avem nevoie şi de iluzii…este locul ideal 
să le căutăm în poezii. Mai mult ca oricând, omul are nevoie de artă pentru că se abrutizează pe zi  ce 
trece. Cui îi pasă în ziua de azi că, de mulţi ani, nu a auzit cântând cucul sau mierla? Omul simplu de 
la ţară e preocupat de aceste probleme normale. Nu trebuie să ne îndepărtăm de sensul adevărat al 
vieţii; ne pierdem într-o goană spre nicăieri. Există surse de inspiraţie. Practic poţi scrie despre orice. 
Nu există limite, totul depinde de muza şi de starea noastră.  

Prin ceea ce îşi propune, educaţia interculturală este o cale pentru ameliorarea egalizării 
şanselor pentru elevii din toate grupurile socio-culturale, pentru asigurarea respectului faţă de 
diversitate, pentru cooperare şi pentru structurarea unei identităţi culturale deschise.  

 

Bibliografie: 

www.interculturaldialogue2008.eu  

Văideanu, George, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti,1988 

Pentru vizionarea programului artistic realizat cu ocazia ZILEI CULTURII 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0JH7ptma_A 

  

http://www.interculturaldialogue/


 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE DESFĂȘURATE ONLINE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI VIZUALE 

 
BODEA ANA-IOANA, profesor psihopedagog la Liceul Special pentru 

Deficienți de Vedere – Cluj-Napoca 
 
 

Activitățile extrașcolare reprezintă o modalitate complementară de educație care au un impact 
pozitiv asupra dezvoltării personalității copilului, asupra performanțelor școlare și asupra integrării 
sociale în general. Prin caracterul lor interdisciplinar, activitățile extrașcolare oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului elevilor încă de clasele primare deoarece sunt activitățile 
educative cele mai apreciate, care ajung cel mai ușor la sufletul copiilor.  

Desfășurarea activităților extrașcolare în timpul pandemiei au însemnat o provocare pentru 
fiecare cadru didactic deoarece desfășurarea acestora în mediul online a necesitat atât adaptarea 
activităților extrașcolare desfășurate în mod tradițional cât și propunerea unor activități noi pe care 
elevii din ciclul primar le-au desfășurat acasă cu sprijinul părinților, iar apoi le-au prezentat tuturor 
colegilor. În învățămîntul online rolul părinților elevilor din ciclul primar în susținerea și desfășurarea 
activităților extrașcolare a devenit unul important. 

Integrarea socială a elevilor cu dizabilități vizuale prin activizarea și valorificarea potențialului 
autentic de învățare și dezvoltare al elevilor este o preocupare permanentă a profesorilor care lucrează 
cu elevi cu dizabilități vizuale. Activitățile extrașcolare creează contextul optim în care cunoștințele 
și abilitățile formate asigură finalitatea educației: independența. 

Profesorii din școlile speciale în parteneriat cu părinții, printr-un program educațional 
coordonat, vor urmări să obțină maximum de autonomie pentru copiii cu dizabilități vizuale, o viață 
normală și activă în societate. Este important ca între parteneri să existe colaborare, consecvență și 
coerență în luarea deciziilor. Pentru a sprijini eforturile profesorilor, părinții au nevoie de informații 
și de sfaturi din partea acestora cu privire la obiectivele învățării și dezvoltării.  Cu ajutorul 
informațiilor obținute, valorificându-și experiența, părinții pot să-i sprijine pe profesori în evaluarea 
corectă a nevoilor speciale ale copiilor, contribuind împreună la progresul educațional al acestora. 

Pentru realizarea activităților extrașcolare în cazul elevilor cu dizabilități vizuale din ciclul 
primar în timpul pandemiei a crescut importanța parteneriatului cu părinții acestor elevi. Pentru că 
elevii, în marea lor majoritate, nu aveau îndemânarea de a se loga singuri pe o Platformă educațională 
am înțeles că singura modalitate de a lucra cu ei este obținerea sprijinului părinților. Aceștia au 
devenit un fel de profesori pentru copii, au contribuit la găsirea unor soluții creative care să îi ajute 
să facă față situației prin care treceam. S-au implicaț în diverse activități alături de copiii lor, au 
muncit împreună pentru realizarea unor produse, au constituit, pe rând, resursă, sprijin, model, 
susținător al copilului. Părinții au devenit partenerii profesorilor și copiilor în învățare, fără ei 
activitățile online nu se puteau desfășura în condiții optime. 

Cooperarea cu părinții elevilor cu dizabilități vizuale cu care lucrez este bună și se datorează 
atât nevoii permanente de a vorbi cu părinții despre dificultățile întâmpinate de copil, despre evoluția 
acestuia, cât și a nevoii ca familia să se implice în procesul de educare a propriului copil, de a-l susține 
în procesul de integrare socială prin valorificarea potențialului propriu al copilului.  

În perioada pandemiei, perioadă în care activitățile s-au desfășurat online, împreună cu elevii 
și cu sprijinul părinților am desfășurat mai multe tipuri de activități extrașcolare pe care le voi 
enumera în continuare: 



- Activități de cunoaștere a obiceiurilor și tradițiilor de Crăciun: pregătirea și participarea 
elevilor la un concert de colinde online, concert realizat în cadrul unui partenerial cu o școală din 
localitate, cu implicarea elevilor de la mai multe școli din țară; 

- Activități de cunoaștere a meseriilor în care părinții și-au prezentat meseriile proprii, au 
prezentat filmulețe cu aspecte din activitatea de zi cu zi:   ”Meseriile părinților mei”; 

- Realizarea de activități specifice de pregătire a sărbătorilor de Paște, în familie : 
implicarea elevilor în activități de vopsire a ouălor, de preparare a alimentelor specifice pentru masa 
de Paște; 

- Activități educative pentru formarea unui stil de viață sanătos: ” Învățăm să gătim și să 
ne hrănim sănătos” –  elevi și mămici în bucătărie sau grădina de zarzavaturi; 

- Activități de descoperire și promovare a talentelor elevilor: ” Ziua talentelor”- 
Exprimarea talentelor copiilor;  

În cadrul activităților desfășurate am avut tot sprijinul părinților, am fost impresionată de 
deschiderea lor, de dorința de a-și sprijini și susține copiii, de disponibilitatea de acestora de a învăța 
modalități noi de relaționare cu aceștia. Un mare câștig al acestei perioade este îmbunătățirea relației 
familiei cu școala, dar și a relaționării părinților cu copiii lor, precum și conștientizarea rolului școlii 
în formarea și educarea copiilor cu dizabilități vizuale. 

Activitățile extrașcolare organizate și desfășurate cu elevii cu dizabilități vizuale au rolul de a 
dezvolta: competențele sociale, colaborarea și cooperarea în rândurile acestora, abilitățile de 
comunicare adecvate, lucrul în echipă dar și spiritul de inițiativă, valorificarea potențialului propriu, 
atribute care sunt necesare pentru reușita în viață a oricărei persoane. Aceste aptitudini, alături de 
toleranța față de ideile celorlalți, de spiritul critic și de posibilitatea de a-și susține cu argumente 
punctul de vedere contribuie la educarea armonioasă a elevului, permițându-le să se descurce în cele 
mai variate situații de viață. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 
 
 

BODEA DORU-CĂTĂLIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCIAN BLAGA” BAIA MARE 

 
 
Avem multe tradiții pe care le-am învățat de la părinții noștri încă de când eram mici și acum 

încercăm să le transmitem copiilor. De obicei, vopsim ouăle în sâmbăta Paștelui și copiii se implică 
cu plăcere în acest proces. Bunicile coc cozonacii ce vor fi decorați de către copiii. La sfințit coșul de 
Paște merg cei mai mari membri ai familiei. Dimineața, copiii se trezesc la ora 6:00 și se spală pe față 
cu un ou roșu si unul alb. Ultimul care s-a trezit ia bănuții de la fundul vasului. Ne așezăm la masă și 
neapărat ciocnim ouă roșii și gustăm bucatele sfințite. Apoi se merge în ospeție la bunici. 

1. Vopsitul ouălor 
Această tradiție este una dintre cele mai vechi și mai reprezentative tradiții pascale, răspândită 

în întreaga lume. Tradițional ouăle sunt roșii însă ele pot fi pictate în mult mai multe culori și cu 
desene sau imprimeuri. Un mod particular de realizare a ouălor este 
așezarea de fire de iarbă pe ouăle spălate pentru a face diferite forme, 
învelirea lor în tifon și fierberea lor în frunze de ceapă, turmeric, sfeclă sau 
varză roșie, care le va da culoarea maro-roșu, glaben și albastru 

2. Pasca 
Pasca este un dulce tradțional care se consumă numai cu ocazia 

sărbătorilor pascale. Este în fapt un dulce cu brânză și stafide, ornat, după 
priceperea fiecăruia, cu simboluri pascale realizate din baghete împletite din 
aluat. 

Știm cu toții că cei mici sunt foarte încântați de bucătărit așadar 
implicarea lor în realizarea cremei de brânză, în frământarea aluatului, în 
împletirea baghetelor din aluat vor fi cu siguranță primite cu entuziasm. 
Mâncărurile tradiționale de Paște se duc, în multe zone din țară, la sfințit. Sunt puse frumos  într-un 
coș, învelite cu ștergare brodate și sunt duse la biserică spre a fi sfințite, în diverse momente, în funcție 
de regiunea în care ne aflăm: în dimineața de Paști, în seara de Înviere. 

3. Ciocnitul ouălor 
Este un obicei care nu mai are nevoie de prezentare. După ce fiecare membru al familiei ia vin 

și pâine sfințite, aduse de la biserică, începe masa de Paști iar primul 
lucru este alegerea și ciocnirea ouălor. Fiecare participant la masă 
alege un ou pe care îl ciocnește cap-cap cu un vecin de masă, nu înainte 
de a spune ”Cristos a înviat!” și răspunsul ”Adevărat a înviat!”.  

Pentru moşii şi strămoşii noştri, Paştele însemna mult mai mult 
decât câteva zile libere şi un alt prilej de a sărbători cu mâncare şi 
băutură. Pe vremuri, oamenii trăiau cu nădejdea Învierii în toată 
perioada postului şi respectau cu sfinţenie toate tradiţiile şi obiceiurile 
pe care le impunea această mare sărbătoare. 

Cei mai în vârstă sunt de părere că sărbătorile de altădată erau 
sărbători în toată regula, aveau acel element de sfinţenie şi sacralitate, 
dat de tradiţiile şi obiceiurile de care tânăra generaţie s-au desprins şi le-au uitat. Oamenii trăiau cu 
nădejdea Învierii în toată această perioadă şi respectau cu sfinţenie toate etapele. De Paşte, relaţiile 
cu oamenii se schimbau, iar cele cu Dumnezeu trebuiau să fie mai intense. 

În apropierea Paştelui, se vopseau zidurile şi se făcea curăţenie generală, iar întreaga familie 
trebuia să-şi cumpere ceva nou, care trebuia purtat în noaptea de Înviere. Înainte, înnoirea anului avea 
loc primăvara, iar sărbătoarea Învierii lui Hristos marca renaşterea umanităţii. Această renaştere era 



obţinută prin purificare spirituală, prin post, obicei care începe tot mai mult să se piardă, potrivit 
istoricului Dan Falcan. 

Săptămâna Luminată era o însumare a patimilor lui Hristos, pe care oamenii o jertfeau prin post 
aspru şi rugăciune. În practicile celor de altădată, postul era mai aspru, de exemplu, în Săptămâna 
Mare, oamenii mâncau puţin de Florii, iar apoi mai mâncau în Joia Mare. La 24 de zile inaintea 
Postului şi 24 de zile după post, femeile de altădată căutau ouăle cele mai bune, de la păsări negre 
hărăpeşti, pe care trebuiau să le păstreze pentru pască, cozonac şi ouă roşii. Aceste ouă erau preferate 
pentru că se spunea ca erau cele mai tari. 

„Floriile” era sărbătoarea reînvierii naturii, elementul central al sărbătorii fiind salcia, care 
trebuia să fie dusă la biserică pentru a fi sfinţită şi păstrată la icoană tot anul. Acest obicei se păstrează 
încă, în majoritatea zonelor. Fiind o sărbătoare care marca învierea naturii, în ziua de Florii, nu se 
mâncau plante.  

Se spune că iepurașul de Paște vine și lasă în grădină aceste ouă, simboluri ale fertilității, pentru 
a fi găsite de cei care locuiesc în zonă. În fapt, adulții ascund ouăle (nu foarte bine pentru a putea fi 
găsite ușor de cei mici) în prima zi de Paști și apoi invită copiii să le găsească. 

Așa cum în mod tradițional moș Niculae aduce numai dulciuri, așa iepurașul aduce numai ouă 
și hăinuțe noi. 

 
  



 
Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 
 

Bodea Florina 
 

     
După școală, ziua este departe de a se termina pentru mulți copii, de multe ori trebuie să-și facă 

temele. Când acestea sunt terminate, unii copii nu știu ce să facă cu ei înșiși. De asemenea, este 
important ca și copii să se oprească din când în când, astfel încât să își poată reîncărca bateriile pentru 
viața de zi cu zi. În acest articol, voi recomanda parteneriatul cu părinții pentru activități 
extracurriculare semnificative, cu ajutorul cărora școlarii beneficiază la maximum de timpul liber și, 
în același timp, se distrează mult.  

Înțelegem prin activități extracurriculare toate activitățile care se desfășoară în afara 
școlii. Aceste activități pot fi organizate de școală și se pot desfășura atât în clădirea școlii - cât și ăn 
afara ei.  Desigur, aceasta include și oferte private care să răspundă intereselor copilului. Este 
important să se facă ceva care să nu aibă nimic de-a face cu lecțiile școlare normale,sau cu activitățile 
din cadrul grădiniței, astfel încât copilul să se poată opri și să se gândească la altceva decât la școală.  

Ori de câte ori copiii lucrează în echipă, ei învață cum să rămână împreună și să gestioneze 
sarcinile împreună. În sporturile de echipă, un grup devine o echipă și abilitățile sociale ale copiilor 
sunt promovate. În același timp, ei învață să-și atingă obiectivele împreună. În cadrul activităților 
școlaredin grădiniță sau școală copiii sunt întotdeauna în clasa lor. S-au format deja grupe fixe și 
majoritatea copiilor au prieteni obișnuiți. Activitățile de după școală sunt o modalitate excelentă de a 
cunoaște oameni noi și poate de a-ți face un prieten nou.  

Activitățile extracurriculare nu sunt doar distractive. Pentru ca ceva să fie distractiv, este 
desigur important să se găsească o activitate pentru care există deja un interes sau un talent . Atunci 
copilul este mai motivat și riscul de frustrare este mai mic.  

Multe familii care lucrează depind de școala obișnuită și de programul de îngrijire, precum și 
de îngrijirea după-amiezii sau de activitățile extracurriculare pentru a se asigura că copiii lor sunt 
îngrijiți în timpul programului de lucru. Datorită situației actuale, copiii nu numai că pierd bucuria 
exercițiului fizic și socializarea, ci și distracția și jocurile.  

În fiecare toamnă, la început de an școlar, școlile și grădinițele își aduc oferta de activități 
extracurriculare în fața părinților și încheie cu aceștia un parteneriat. Desigur, mai întâi li se explică 
rolul și semnificația acestor activități. Li se arată avantajele și chiar unele dezavantale pentru unii din 
copii prin participarea la aceste activități. 

În continuare voi enumera câteva avantaje și dezavantaje, din discuțiile pe care le-am avut eu 
cu părinții grupei de preșcolari din cadrul liceului nostru. Activitățile extracurriculare ca avantaje: 

- ajută la eliberarea de energie și stres din școală 
- vă permite să vă răzgândiți, să vă descurcați 
- vă permite să învățați să vă depășiți, simțul efortului și să experimentați succese (uneori 

esențiale pentru un copil care suferă eșecuri școlare) 
- posibilitatea de a descoperi un talent sau o pasiune. 
- în funcție de ceea ce face copilul, posibilitatea de a-și dezvolta abilități care îl vor servi de-a 

lungul vieții sale: abilități sociale, muncă în echipă, perseverență, supraviețuire și recuperare după 
eșec (în special cei care reușesc peste tot), disciplină, stăpânire de sine, auto- încredere, creativitate 
etc ... 

Activitățile extracurriculare ca dezavantaje: 
- riscuri de suprastimulare. Sunt deja foarte stimulați la școala, la grădiniță. Prea multă 

stimulare duce la oboseală mentală, dificultăți de învățare, iritabilitate. 
- risc de stres: ritm agitat de viață, anxietate de performanță, părinți stresați. 
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- Obiectivul trebuie să rămână distractiv: opriți presiunea performanței sau a activităților prea 
educative. 

- Rămâneți vigilenți cu privire la anxietatea de performanță pe care unii copii o experimentează 
în activitățile lor sportive sau muzicale. Trebuie să ne asigurăm că copilul obține mai multe beneficii 
decât dezavantaje din aceste activități. 

- Ne întrebăm despre atitudinea noastră: vedeți dacă are dreptate să nu-i placă ( un profesor slab 
organizat, nepoliticos etc.) 

- Pentru cei mai mici (până la aproximativ 6 ani) sau dacă aceasta este prima dată: faceți-vă 
timp pentru a vorbi despre asta și găsiți ceea ce nu-i place, apoi permiteți-vă să renunțați după 
analiză. Mai târziu îl putem învăța perseverența și să-și îndeplinească angajamentele. 

În acest an de criză, pandemic, parteneriatele cu părinții ne-au ajutat nu numai extracurricular, 
ci și activitățile din programă să le putem desfășura.  

Astfel, liceul nostru, grădinița a reușit implicarea activă a părinţilor în realizarea unui plan 
comun de dezvoltare individuală a copiilor, în care eforturile cadrului didactic să se întîlnească cu 
cele ale părinţilor. Au fost întîlniri cu discuţii, opinii, propuneri pentru îmbunătăţirea procesului 
educaţional cu copiii conform cerinţelor învăţămîntului actual, am avut activităţi demonstrative cu 
copiii pentru părinţi, am oferit suport informativ şi material didactic reciproc necesar procesului 
educaţional, părinții au ajutat la amenajarea spaţiilor interioare şi a terenului de joc, necesare în 
acţiunile educaţionale, dar și la menţinerea sanitară şi securizantă a mediului în care activează copiii. 

În concluzie, parteneriatul grădiniţei cu familia, cu părinţii pentru realizarea activităților 
extracurriculare este esențial în educarea copiilor noștri! 
  



 

Parteneriatul cu părinții în realizarea activităților educative 

 

Prof. BODEA IOANA-SIMONA 
 

Trăim într-o lume în care timpul, este principalul duşman al omului. Cuvintele ”n-am timp” au 
devenit o scuză., întâlnită la tot pasul, dar care de cele mai multe ori nu poate fi înţeleasă ca şi o 
scuză.Un exemplu, foarte bun este cel în care copiii sunt principalii subiecţi, sunt „centrul 
universului”, dar pentru care părinţii nu găsesc timpul necesar. Oare de ce există probleme mai 
importante decât copiii noştri? Oare de ce părinţii nu conştientizează adevăratul rol pe care îl joacă 
în viaţă propriului lor copil? Acestea sunt doar câteva dintre motivele prin care este putem explica 
existenţa acestui parteneriat. 

Nu trebuie să uităm niciodată că „a educa” este mai greu decât „ a instrui”. Tocmai în acest sens 
e nevoie de colaborare între familie şi şcoală. Sf. Ioan Gură de Aur rostea : „Nu există artă mai 
frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri, fără viaţă, dar educatorul creează 
un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii şi Dumnezeu.”  

Învăţământul preşcolar este principalul partener educativ al familiei. Iată câteva motive care fac 
ca grădiniţă să fie un factor educativ de importanţă majoră. 

De la o grădiniţă la altă există diferenţe în ceea ce priveşte spaţiul închis şi deschis de care 
dispun copiii şi părinţii acestora, dotările cu materiale didactice, nivelul de calificare al personalului 
didactic, precum şi dorinţa acestora pentru deschidere, pentru schimbare, personalul auxiliar didactic 
şi nedidactic disponibil. 

Direct sau indirect, educatoarele  conduc întreaga activitate a copiilor. O parte din activitatea 
educativa se desfăşoară cu întreaga grupa de copii în activităţi comune şi este sistematic structurată, 
condusă de educatoare etapa după etapă. În alte momente ale zilei copiii se joacă, lucrează sau învaţă 
în grupuri mici, liberi sau îndrumaţi de educatoare. 

Copiii care vin în grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare, atât în sensul socializării, cât şi din 
punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare, 
împreună cu părinţii. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă 
conduce la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi. 

La intrarea în grădiniţă copilul este ca o carte deschisă, el constituie oglinda universului familial 
în care s-a dezvoltat. Prin conduita celor din jurul său, copilul învaţă să exprime propriul 
comportament emoţional: să râdă, să se întristeze, să devină critic. 

Familia echilibrată, cu simţul responsabilităţii fiecărui membru, unul faţă de altul, va realiza o 
disciplinare a copilului, fapt ce în esenţă nu poate fi separat de celelalte dimensiuni ale educaţiei, în 
speţă educaţia intelectuală şi morală. 

Familia este mediul în care copilul se naşte, trăieşte, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. 
Este principalul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. De asemenea, în 
primii ani de viaţa, adica cei petrecuţi în familie se formează imaginea de sine a copilului care este 
esenţială pentru funcţionarea sa socială. 

Părinţii sunt primii educatori ai copilului, iar pentru a avea succes este necesar ca ei sa fie 
conştienti de responsabilităţile pe care le au cu privire la copil şi de nevoile acestuia.  



Astfel, ambii factori implicaţi urmăresc aceleaşi scopuri, dar, au alte repere în ceea ce priveşte 
educaţia copilului. Există diferenţe de pregătire în ceea ce priveşte educaţia. De asemenea, sunt 
diferite uneori, nivelul de cultură, vârstă, informaţiile şi sursele acestora, motivaţiile, stilul de 
comunicare, trăsături de caracter şi capacitatea de a evita comportamentele negative. Părinţii au 
tendinţa de a fi subiectivi, de aceea ei trebuie implicaţi permanent în acţiunile grădiniţei pentru a reuşi 
să depăşească barierele subiectivismului. Înainte de aceasta, educatoarea are obligaţia şi interesul de 
a cunoaşte din ce medii provin copiii, care sunt categoriile socio-profesionale din care provin părinţii, 
structura familiei şi problemele deosebite ale fiecăreia, probleme care ar putea afecta într-un fel sau 
altul evoluţia copilului în cadrul grupului şi nu numai. 

Implicarea părinţilor  nu înseamnă numai sprijin material sau discuţii despre problemele 
copilului fiecăruia, ci, înseamnă implicare în problemele întregii grupe de preşcolari. În acest scop, 
constituirea unor relaţii pozitive intre familie şi grădiniţă conduce  la unificarea sistemului de valori 
şi cerinţe legate de copil. 

Specific naturii umane, omul se implică motivat, iar părinţii se implică atunci când sunt convinşi 
că investiţia lor materială, fizică, spirituală, merită efortul depus. Colaborarea dintre educatoare şi 
părinţi presupune o comunicare eficientă şi efectivă, o unitate de cerinţe şi acţiuni, subordonate 
interesului copilului, sub forma discuţiilor, a schimburilor de opinii, reuniuni de informare, ateliere 
de lucru cu ocazia unor evenimente din viaţa grupei, serbari, excursii,vizite,aniversări. Părintele 
trebuie convins, nu prin vorbe, ci, prin acţiuni menite să-i câştige încrederea că in grădiniţă se 
intâmplă ceva deosebit cu copilul său. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familiile copiilor, desfăşurat în termeni amiabili şi de respect 
reciproc, oferă un mediu propice influenţării pozitive a educaţiei copilului.Relaţia partenerială, 
capabilă să le ofere ambelor părţi implicate posibilitatea de a acţiona, va avea efecte benefice asupra 
dezvoltării copilului. 

  



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI PANDEMIA 
 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: BODESCU OTILIA-IULIA 
GRĂDINIȚA CU P. P. „ LUMEA COPIILOR” TÂRGU - JIU 

 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte 
să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  
anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un character atractiv, copiii participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 



creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi 
stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de 
teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Activitățile extrașcolare / între online și tradițional 

 

prof. înv. primar Bódis Beáta- prof. înv. primar Bődi Boglárka                            
Lit. ,,Horváth János,, Marghita 

 
„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 

cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii 
reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi 
de a decide, pentru că perioada şcolară este decisivă pentru formarea  a tânărului de mâine. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. Acestea reprezintă totodată un element prioritar în politicile 
educaționale întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra 
performanțelor școlare și a integrării sociale.  

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: participarea în cadrul tuturor 
tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și performanțelor școlare; 
participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze 
o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; participarea la 
activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. O altă 
particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică.  

Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. „Oricărui copil, la 
orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 
temă.”- afirma J. Bruner.    

Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală 
problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a 



mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, 
pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de 
mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a 
membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.  

Însăși elevii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, 
deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care 
ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății. Chiar dacă în această perioada de 
izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de instructori care 
adaptează curricula pentru noul format. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă: prezentări 
multimedia (Ziua Pământului, Ziua Europei), filme, ppt,  referate online, jocuri, activități extrașcolare 
de turism virtual, activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului,  ateliere creative de arte 
frumoase, excursii  virtuale ( muzeu, grădina zoologică), spectacole de teatru,. 

Atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea 
și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

Dacă vrem să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre 
alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poate să viziteze în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

În final extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie 
să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, 
ci va fi „a lor”. 
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Importanța activităților extrașcolare 

 

Profesor Bodnar Daniela Antonela,                                                                                 
Liceul Tehnologic " Transilvania", Baia Mare 

 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Activitatea extrașcolare e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul 
de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este 
tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, 
atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să 
folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

 
EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI NUTRIȚIE 

 
”Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o 

prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea”-Hipocrate 

Mănânc altfel! 

-Promovarea unui stil de viață sănătos 

-Manifestarea unui comportament alimentar sănătos 

-Învățarea unor reguli noi de alimentație 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ELEVI ȘI PĂRINȚI 

Informare și documentare despre beneficiile consumului de alimente sănătoase.(Piramida 
Alimentelor) 

CONSUMĂ ALTFEL! 

Nutriția are ca obiectiv general modificarea comportamentului alimentar al indivizilor în 
contextul noilor condiţii de existenţă, economică şi culturală,specifice societăţii postindustriale 

Realizarea unui meniu sănătos săptămânal 

 



Sarcină de lucru: Completați tabelul de mai jos, pe toată săptămâna, pentru a putea face lista 
de cumpărături. 

 

 Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 
Mic 
dejun 
 
 

 

       

Gustare        
Prânz        
Cină        

 

Sarcină de lucru: Completați următoarea listă de cumpărături on-line pentru cel puțin o 
săptămână. 

 

CEREALE/ 
PÂINE 
 

FRUCTE 
 

LEGUME/ 
VERDEȚURI 

LACTATE/ 
OUĂ 

CONSERVE 
 

 
 

    

 

Provocare: Scrieți 2 rețete cu tradiție, specifice familiei din care faceți parte.  

 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu 
trebuie doar să educe pe tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să 
fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care 
nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE - între online şi tradiţional 

 

Profesor învăţământ preşcolar, BODNARIUC ALINA-DINA                                     
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8,                                                                         
Sighetu – Marmaţiei, MARAMUREŞ 

 

Activităţile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională a activităţilor copiilor. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. 

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Ele lărgesc orizontul cultural al copiilor, completând cu 
noţiuni noi, volumul de cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în 
afara grupei şi a grădiniţei constituie, de asemenea şi un mijloc de formare al competenţelor. 

Valenţele formative ale acestor forme de activităţi, se extind asupra tuturor comportamentelor, 
îmbogăţind sfera informaţională, declanşând trăiri afective şi oferind condiţii prielnice 
exersării conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor activităţi este faptul că stimulează spiritul 
de iniţiativă şi dispun de o încărcătură afectivă puternică. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 
îndeplinesc o serie de condiţii: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 
• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc şi un scop 

educativ; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Activităţile extracurriculare fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, preşcolarii descoperă lumea în care trăiesc cu toate aspectele şi tainele ei, care îi fascinează 
şi le stimulează interesul de cunoaştere. Copiii dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca 
omului, îşi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi 
animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile ţării etc. 

Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe 
munca depusă de unele insecte pentru a-şi strânge provizii pentru iarnă (furnicile, de exemplu) sau 
câtă strădanie depune o rândunică pentru a construi cuibul puişorilor ei şi apoi pentru a-i hrăni, acel 
copil va deveni prietenul naturii şi mai apoi protectorul ei. 

Noi, cadrele didactice (cu toată amărăciunea din suflet vizavi de ceea ce se întâmplă cu 
învățământul nostru pe timp de pandemie), vom continua să învățăm copiii să trăiască frumos, în 
armonie cu natura înconjurătoare (pe care s-o mențină cât mai frumoasă și curată), să fie oameni cu 
suflet și cu atitudine pozitivă. Cu toate obstacolele pe care le întâmpinăm în realizarea unor activități 



deosebite, am reușit cu multă însuflețire și dăruire să desfășurăm activități interesante, care au 
satisfăcut curiozitatea copiilor, au creat bună dispoziție și o atmosferă relaxantă. Noi, adulții ne-am 
lăsat conduși de imaginație, setea de cunoaștere a copiilor, de bucuria și dragostea din sufletele lor 
curate. În activitățile desfășurate, copiii au admirat cu mult interes viețuitoarele de la grădina 
zoologică în mediul virtual, au asistat la hrănirea și îngrijirea lor. Copiii și-au verificat cunoștințele și 
și-au însușit cunoștințe noi.  

Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde de talentul 
educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele de care 
dispune grupa de copii si mai ales de imaginaţia educatorului de a realiza activităţile extraşcolare 
interesante şi plăcute de copii, în timpul acesta de pandemie cu care ne confruntăm. 

Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti pentru viață atât cu 
ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin activitățile extrașcolare atât 
online cât şi tradiţional. 
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“Casa” din sufletul copiilor 

 

Prof. Niculina Daniela BODOCAN                                                                                 
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca 

 

Copiii sunt flăcările care luminează lumea, energia care alimentează viitorul.  

În ultimele 12 luni am văzut, zi de zi, cum aceste flăcări îsi pierd din intensitatea cu care 
obișnuiau să ardă, iar energia lor scade treptat. Unii copii au devenit mai tăcuți, mai apatici, au început 
să interacționeze mai puțin. Prezentul nu era cea mai frumoasă poveste, iar viitorul nu prevestea ceva 
sigur, pe care să se poată pune fundația pentru o construcție. 

Grija pentru echilibrul lor emotional a făcut să îmi reorganizez fiecare dintre activitățile de la 
clasă. Am încercat să îi stimulez, mai mult ca oricând, să se exprime. Am proiectat fiecare lecție în 
așa fel încât aplicabilitatea în prezent și orientarea  spre viitor să fie evidentă, să știe că viitorul este 
acolo, și este o certitudine pe care trebuie să își așeze fiecare zi cu încredere și speranță.  

Copiii au nevoie de un mediu sigur în care să se dezvolte, iar școala a depus toate eforturile să 
le ofere acest mediu, atunci când contextul pandemic mondial și local le-a răpit această nevoie și acest 
drept. S-au organizat ateliere socio-emoționale la care au putut să participe toți copiii care au avut 
nevoie să se încarce cu încredere și să interacționeze mai mult cu colegii sau cu specialiștii. 

Școala Altfel a fost, de asemenea, o oportunitate pentru a introduce o și mai mare varietate în 
activități. Dintre acestea menționez două: 

 Tineri care au schimbat lumea, unde am discutat și dezbătut pe marginea puterii de influență 
pe care o au tinerii, atunci când este vorba să ia atitudine și să încerce să contribuie la schimbarea 
lumii, fie a celei în care trăiesc ei înșiși, fie să își ajute prietenii din alte spații geografice unde 
condițiile de trai sunt diferite;  

Despre depășirea limitelor – dezbatere pe marginea filmului ”Rising Phoenix” – care a 
invitat la o meditație asupra capacității de adaptare a ființei umane, a puterii infinite de a căuta și găsi 
soluții, atunci când împrejurările o cer, de a se încărca cu energie și de a păși înainte pentru că 
dragostea pentru cei din jur este un resort suficient de important și de puternic să ne dovedească ce 
resursă nebănuită este ființa umană și câtă forță poți să capeți atunci când scopul principal este să 
oferi bucurie și speranță. 

Aceste activități au fost o oportunitate pentru copii să încerce să identifice resorturile 
care îi determină pe unii tineri să acționeze, să se implice în acțiuni care, prin amploarea lor, 
generează mișcări și schimbări la nivel global dar, în același timp și să realizeze o introspecție și să 
identifice dacă ei înșiși dispun de astfel de calități sau dacă ar considera necesar să și le dezvolte. Iar 
concluzia la care am ajuns împreună a fost că, unele perioade, cum este și cea pe care o parcurgem, 
nu doar crează eroi, dar chiar pun cu adevărat lumea pe orbite noi,  și astfel ne oferă certitudinea că 
speranța și bucuria sunt mereu lângă oameni, acolo unde este dragoste, și acestea sunt principalul 
mobilier care trebuie pus, mai ales în sufletele copiilor. 



 

ACTIVITĂȚI DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI,                         
DIN PERSPECTIVA ETICĂ 

 

Prof. Bogdan Dalia – Anca,                                                                                           
Colegiul Național ,, Andrei Mureșanu” Dej 

 

 

Evoluția fără precedent a tehnologiei şi a internetului la nivel mondial şi existenţa unor resurse 
educaţionale nebănuite a făcut posibilă inserarea lor în toate sectoarele de activitate ale societății, 
inclusiv în cel al educației. In contextual actual, al pandemiei de COVID-2, Ministerul Educației a 
emis Ordinul nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020, ordincare reglementează desfășurarea 
activităților didactice prin intermediul intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Conform acestui ordin, metodologia – cadru privind desfășurarea activităților didactice prin 
intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
definește activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului ca fiind „o formă de 
organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care 
presupun prezența fizică a preșcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activități de studiu individual și 
activități didactice în sistem online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea 
asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei și al Internetului”.(Ordin 
5545, 2020) 

Activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului vor urmări dezvoltarea 
competențelor elevilor, fixarea și consolidarea cunoștințelor, pregătirea elevilor pentru susținerea 
evaluărilor și examenelor naționale. Astfel, s-a propus ca sarcinile să urmărească particularitățile 
specifice fiecărei categorii de elevi în funcție de vârstă, nivelul lor de înțelegere, gradul de dificultate 
al cerințelor și resursa de timp necesara îndeplinirii acestor sarcini 

Conform acestui articol se păstreză prevederile planurilor cadru si ale programelor în vigoare 
şi stabileste atribuţiile cadrelor didactice,  careîn proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului să ţină cont de: 

a )   selectarea informaţiilor/a experienţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea acestora; 

b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului 
educaţional; 

c)   crearea unei comunităţi de învăţare; 

d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toţi preşcolarii/elevii dobândirea 
competenţelor specifice particularităţilor de vârstă; 

e)   încurajarea contribuţiilor individuale, a reflecţiei etc. 

De asemenea, articolul 16 prevede ca “activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului vor urmări dezvoltarea competenţelor elevilor, fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, 
educaţia remedială, pregătirea elevilor pentru susţinerea evaluărilor şi examenelor naţionale.”(Ordin 
5545, 2020). 



Se responsabilizează atât conducerile unităţilor de învăţământ profesorii, cât şi implicarea 
părinţilor şi responsabilizarea lor în ceea ce privește actul de învățare al copiilor. Astfel, părinţii 
trebuie să asigure participarea copiilor la ore, folosind tehnologii modern şi conexiune la internet sau 
în zonele unde nu se poate realiza conexiunea la internet, folosirea Whatapp-ului  pentru a se păstra 
legătura cu instituţia scolară.  

Pentru a se putea desfăşura procesul instructiv- educativ, spaţiulşcolii a devernit spaţiul on-line 
şi fiecare beneficiar al educaţiei trebuie să dispună de un mijloc tehnic pentru a participa la activităţile 
desfăşurate cu ajutorul tehnologiei şi al internetului. Pentru aceasta, conducerea unității de învățământ 
trebuie să se asigure că atât elevii, cât şi profesorii dispun de mijoace pentru a facilita desfăşurarea în 
condiţii optime a activităţii didactice, atât de predare,cât şi de evaluare.  

La nivelul unităţii şcolare la care îmi desfăşor activitatea, conducerea şcolii a solicitat tuturor 
învăţătorilor şi diriginţilor situaţia referitoare la existenta dispozitivelor şi a conexiunii la internet a 
tuturor elevilor şi profesorilor clasei. S-a realizat asadar o bază de date reală cu elevii care nu dispun 
de mijloace pentru conectarea la platforma online a şcolii si de asemenea cu elevii care folosesc 
acelaşi mijloc de conectare cu un al membru al familiei. S-a solicitat implicarea autorităţilor locale 
pentru  asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii la internet pentru elevii care nu dispun de mijloacele 
necesare pentru desfășurarea activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului, dar a pus la 
dispozitie şi un nuamr de 25 de tablete existente în dotarea proprie a şcolii.  

De asemenea, cadrelor didactice care nu dispun de mijloace performante pentru a desfăşura 
activitatea didacticăîn mediul online li s-au oferit, în cadrul scolii, săli de clasă dotate cu apatatură 
performantă (laptop-uri, camere web şi video-proiectoare de ultimă generatie). 

Dar nu numai autoritatile locale ci şi alte ONG-uri s-au implicat în asigurarea desfăşurării în 
condiţii optime a activităţii didactice. Aceste organizaţii non-profit sau foşti elevi ai şcolii au oferit, 
sub formă de donaţii, laptopuri sau calculatoare, copiilor care nu dispus de mijoace de conectare la 
platforma TEAMS a şcolii.  

Există şi prevederi pentru cadrele didactice selectarea informaţiilor/a experienţelor anterioare 
ale elevilor şi valorificarea acestora. Pentru aceasta fiecare cadru didactic trebuie să adapteze stategia 
didactică pentru atingerea competenţelor şi să fie adaptată noilor tehnologii pentru valorificarea 
achiziţiilor anterioare ale elevilor.   

Potrivit acestui act normativ, profesorii trebuie săeficientizeze procesul de învăţare- predare, 
astfel că profesorii trebuie să: 

- proiecteze și să realizeze activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor 
privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

- elaboreze, adapteze și să selecteze resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe 
platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 

- să elaboreaze instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, 
pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor; 

O strategie didactică în condiţiile în care demersul didactic se desfăşoarăîn mediul online 
trebuie să confere soluţii de ordin structural, procedural cu privire la proiectarea şi combinarea 
diferitelor metode, mijloace, forme si resurse de predare-învăţare, pentru ca elevii să ajungă la 
achizitiile dorite, iar competentele specifice să fie atinse.  

În proiectarea strategiei didactice în contextual actual se are în vedere existeţa unei comunicări 
eficiente, astfel ca “relația profesor-elev, ca o modalitate principală de mediere didactică, ca și relațiile 
dintre cadrele didactice care colaborează, muncesc în echipă devin eficiente prin acuratețea, viteza și 



satisfacția comunicării.”1 (Maria Cuc, 2020) De aceea este extrem de importantă comunicarea chiar 
şi prin intermediul tehnologiei şi al internetului.  

Ordinul 5548/2020 stabilește că prin intermediul internetului se pot realiza următoarele tipuri 
de comunicare: 

1.  sincronă– desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a 
preșcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților/reprezentanților legali; 

2. asincronă– desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia preșcolarii/elevii și 
cadrele didactice nu sunt conectați simultan; 

3. mixtă– desfășură atât sincron, cât și asincron. 
La nivelul şcolii noastre, Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej. s-a stabilit ca profesorii să desfăşoare o 

comunicare sincronă, iar comunicarea asincronă să fie utilizată doar atunci când apar probleme legate 
de conexiunea la internet. fie a elevilor, fie a cadrelor didactice implicate în desfăşurarea activităţii 
didactice cu ajutrorul tehnologiei şi al internetului. Prezentul ordin stabileşte norme precise pentru 
desfăşurarea acestor ore. Atât profesorii şi elevii, în timpul desfășurării cursurilor prin intermediul 
tehnologiei, trebuie să: 

- răspundă pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale 
prelucrate prin utilizarea aplicației, respectiv platformei educaționale informatice unde vor fi ținute 
cursurile; 

- să utilizeze aplicația, respectiv platforma educațională informatică numai în conformitate cu 
prevederile legale; 

- să nu înregistreze, disemineze, folosească informații care conțin date cu caracter personal, 
într-un mod care excede scopului prelucrării acestor date. 

Pentru a se respecta precizarile privind protejarea datelor cu caracter personal atât elevii, cât şi 
părinţii lor au responsabilităţi clare. Astfel, fiecare elev al şcolii a semnat o declaraţie pe propria 
răspundere prin care a fost informat ca activitatea desfăşurată în timpul orelor pe platforma de învăţare 
online nu poate fi înregistrată. 

Pentru ca elevii să dobândească competenţele vizate este importantă şi 
“realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului 
educational.”(Ordin 5545, 2020) Trebuie identificate materiale şi resurse educaţionale care 
săfaciliteze demersul didactic.  

Computerul, multimedia, noile tehnologii de informare şi comunicare au potenţialul de a 
sprijini activitatea de învăţare, constituind suporturi ale acesteia şi nu determină, automat, creşterea 
calităţii procesului instructiv-educativ.  “Nu utilizarea tehnologiilor computerizate şi multimedia, in 
sine, are efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire şi auto instruire bine gândită.” 
(Ionescu Miron, 2017) 

Integrarea tehnologiilor informaţionale computerizate şi a multimedia în cadrul strategiilor 
didactice sunt folosite pentru atingerea obiectivelor operationale propuse. Atât pentru procesul de 
predare-învăţare, cât şi pentru predare, profesorii trebuie să folosească resurse educaţionale deschise 
care să poate fi folosite prin intermediul tehnologiei şi internetului.  

Resursele educaţionale deschise se pot folosi în orice moment al lecţiei, dar atunci când se 
folosesc trebuie să se ţină seama de drepturile de autor şi de caracterul lor formativ asupra dezvoltării 
personalităţii elevului. În ceea ce privește resursele educaţionale ce pot fi utilizate în procesul de 
învățare online, se vor putea folosi, cu respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, resurse 
educaționale deschise (materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale, 
cum ar fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, jocuri, 

 
 



simulări, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispoziție în format digital și la care există acces 
liber). 

Resursele Educaţionale deschise alese trebuie să încurajeze creativitatea elevilor, atât în timpul 
achiziţionării de noi cunoştinţe şi abilităţi, cât şi în partea de consolidare. Astfel temele date copiilor 
să nu contribuie la pierderea interesului faţă de procesul de învățare, să nu obosească fizic și emoțional 
copilul și să nu afecteze timpul destinat activităților recreative, culturale sau familiale, inclusiv timpul 
necesar odihnei și alimentării corecte.  

În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al 
internetului, progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de 
note/calificative, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare. 
Elevii pot încărca pe platforma şcolii proiectele şi temele efectuate pe canalul clasei, respectiv al  
disciplinei, iar profesorii vor evalua şi nota materialele prezentate de elevi.  

Regândirea strategiei didactice pentru învăţământul desfăşurat în mediul online stabileşte noi 
responsabilităţi pentru elevi şi părinţI, dar mai ales pentru profesori, Marile avantaje ale şcolii online 
ar fi că permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe în ritmul lui 
propriu. 

Dar poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online estecă profesorii joacă în continuare 
cel mai important rol în experiența de învățare al elevilor. Tehnologia nu poate înlocui meseria 
profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru 
profesor, cât și pentru elev. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE                                                                                              
A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ONLINE LA PREȘCOLARI 

 

Prof. înv. preșcolar Bogdan Mihaela Ileana 
Școala Gimnazială Denta - Grădinița P. N. Denta 

 
 
 
Motto: „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare 

măsură, dacă, voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 
fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”. (din Child's Appeal, Mamie 
Gene Cole) 

 
Prin desfășurarea cursurilor în online s-au dezvoltat relații între școală și familie, părinții având 

oportunitatea de a înțelege mai ușor și a empatiza mai mult cu efortul unui cadru didactic. Prin 
intermediul acestor activități, părinții au explorat împreună cu copiii diferite platforme, instrumente 
online și astfel învățarea s-a bucurat de un impact pozitiv. 

 
Iată că învățarea există și în online, iar pentru grădinițe, educatoare, părinți și copii înseamnă 

doar noi ferestre către educație. 
 
În cadrul acestor activități extrașcolare online copiii au fost încurajți să aibă mai multă 

autonomie în învățare, folosindu-și la maxim creativitatea. Dintre activițățile extrașcolare pe care le-
am desfășurat cu preșcolarii în această perioadă s-au remarcat cele realizate de 1 Decembrie , Ziua 
Națională României-  ,,Sărbătorim Ziua Națională a României " 

 
Prin aceaste activități specifice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, ne-am exprimat 

sentimentele de dragoste și respect față de țara noastră România. 
 
Împreună cu părinții și copiii am intrat în meet pe platforma Google Classroom, modalitate 

sincron de realizare a acestei activități. 
 
Pentru acest demers părinții au fost informați din timp despre tematică și obiectivele urmărite: 
 
- Copiii au fost îmbrăcați în costume populare sau ținută festivă de sărbătoare, fiecare de ce a 

dispus. 
- Copiii au interpretat cantece și poezii despre țara noastră, Prin cântec ne-am exprimat 

dragostea făță de țara noastră, România, mândria de a fi român și a purta cu cinste acest nume. 
- Copiii împreună cu părinții au dansat Hora Unirii, fluturând steagulețe tricolore confecționate 

de ei. 
Pe parcursul întregii săptămâni s-au desfășurat si activități asincron.Împreună cu părinții, 

preșcolarii au realizat lucrări artistico- plastice și practice în concordanță cu tema propusă, lucrări pe 
care le-au fotografiat și încărcat pe platforma Google Classroom. Astfel am realizat o frumoasă 
expozitie ,,Călătorie prin țara mea”. Au fost înregistrate de către părinți și filmulețe video în care 
copiii au pictat, desenat, confecționat, cântat, recitat, dansat acasă fiecare individual.Pe baza acestor 
materiale am realizat videoclip muzical în care a fost reflectată întreaga activitate. 



Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am desfășurat activitatea extrașcolară ,,Vine, vine Moș Crăciun”. 
Am intrat și de această dată în meet pe platforma Google Classrom, unde invitatul surpriză a fost Moș 
Crăciun.  

Copiii au recitat moșului poezii,lângă bradul împodobit, au cantat colinde, împreună cu 
familia.Atmosfera a fost impresionantă, plină de bucurie și veselie m specifică sărbătorii de Crăciun. 

Activitățile au avut un impact pozitiv asupra tuturor factorilor implicati,copii, părinți, cadre 
didactice. Această modalitate de desfășurare ne-a dat posibilitatea de a interacționa în momente 
importante, de a ne exprima trăile și experiențele personale și grup, de a fi împreună unii cu alții și 
......ALTFEL, totul în beneficiul copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR ÎN AER LIBER 

 

BOGDAN MIRELA LAVINIA                                                                              
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3,                                

REGHIN, MUREȘ 

 

Una din preocupările constante ale comunității umane din toate timpurile o constituie modelarea 
personalității și facilitarea adaptării membrilor societății, în special a generațiilor tinere. Formarea 
omului modern presupune dezvoltarea lui multilaterală din punct de vedere fizic, intelectual, etic, 
estetic, etc., în raport cu exigențele societății contemporane, potrivit aptitudinilor  reale, pe fondul 
cărora se conturează coordonatele personalității umane. Semnificativ și specific uman este faptul că 
necesitatea intervenției sociale în evoluția individuală este conștientizată la nivelul societății, iar 
realizarea ei este organizată, controlată și instituționalizată în modalități particulare, în funcție de 
caracteristicile și gradul de emancipare a fiecărei societăți. 

O particularitate importantă a fenomenului educațional, în etapa actuală, este caracterul 
permanent, prezenta lui în intreaga existentă umana. Obiectul educației permanente este integrarea 
noilor realități sociale în fondul de cunoștințe dobândit în anii de școală. Creșterea considerabilă a 
rolului educației în dezvoltarea tinerilor impune sporirea activităților prin care se poate realiza 
aceasta. Acest lucru impune specializarea conținutului și metodologiei activităților în concordanță cu 
obiectivele propuse. Astfel se consideră că practicarea activităților extrașcolare  în aer liber poate fi 
o modalitate de educare a tinerilor, fiind elaborate în acest scop programe de instruire, spre exemplu 
prin activități de cooperare în grup care cultivă onestitatea, respectul pentru sentimentele și drepturile 
celorlalți membri din grup, grija pentru ceilalți și autodisciplina. 

Activitățile extrașcolare  în aer liber sunt activități interactive care simuleaza situații reale și 
implică rezolvarea unor sarcini. "O metodă de învățare experiențială care implică folosirea tuturor 
simțurilor. Are loc în general, dar nu exclusiv, prin expunerea la mediul natural".  

Activitătile extrașcolare în aer liber au implicatii în: planul fizic, psihic și emoțional. Ca urmare 
a implicării în aceste tipuri de activități, participațtii își însușesc o serie de abilități și competențe care 
contribuie la îmbunătățirea performanțelor personale, iar conștientizarea de către membrii echipei a 
piedicilor care îngreunează munca în echipă contribuie la îmbunătățirea performanțelor echipei, atât 
în cadrul exercițiului, cât și în "viața reală". 

Rezultante educaționale garantate: 

• testarea rezistenței la efort fizic și mental a organismului; 

• formarea unor deprinderi și tehnici de cățărare și escaladare; 

• dezvoltarea personalității și a încrederii în sine; 

• dezvoltarea creativității, a simțului de responsabilitate și a gândirii pozitive; 

• dezvoltarea aptitudinilor de conducere;  



• lucru în echipa și posibilitatea de a lega noi prietenii; 

• dobândirea unor abilități de leadership:  

• capacitatea de a lua decizii potrivite, gestionarea priorităților; 

Locurile în care se pot desfasura activitățile de învațare în aer liber sunt: 

-curtea sau grădina  

-spații sălbatice, neîngrijite din natură 

-diverse spații din orașe 

-parcuri și grădini 

-grădini botanice, grădini zoologice 

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative extraşcolare constituie spaţiul 
capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia 
permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, 
precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile 
specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine resursă, 
producător, lider de opinie, deci participant activ.  

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă 
şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale 
tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi 
de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă 
posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea 
competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

Vă prezint o activitate foarte dragută care am desfășurat-o împreuna cu copiii în cadrul” 
Săptămana Școala Altfel” desfasurată în mediul online. 

Sarcina de lucru: ”Dacă nu aveți flori în casă este momentul prielinc să plantați! Aveți nevoie  
de un ghiveci, pământ și semințe de flori.Lăsați copiii să umple ghiveciul cu pământ, să pună semințe, 
plante și apoi să le ude. Apoi discutăm despre necesitățile unei plante (pământ, apa, lumină) și ce se 
întâmplă dacă nu le îndeplinim. Sigur, nu ne limităm  doar la a planta flori. Le putem îngriji pe ce 
cele din casă sau pregătim curtea pentru primăvară”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ÎN FORMAT... DIGITAL! 

 
 

Autor: prof. înv. primar GEORGETA BOGHEAN 
Școala: Liceul Teoetic “Mihail Kogălniceanu” 

 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 
societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Școala trebuie să țină cont de marile schimbări ale lumii 
moderne și să reacționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

Prin activităţile extracurriculare, educația urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă. Cei mici 
descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Iată câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se pot derula în această 
perioadă...altfel!  

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite pentru copiii din școala primară până la liceu. Chiar dacă în această 
perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

2. Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 
Se cunoaște importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras un copil 

de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, copiii s-au 
apropiat deja mult de tehnologie.  

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută pe copil să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime 
la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și 
mai creativ. 

3. Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

Se poate improviza un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și să-i oferim copilului 
șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume, urmărind filmulețe, ppt-uri, sau chiar un curs on-line, 
în care sunt explicați primii pași în domeniul picturii, sculpturii, actoriei. 

În acest fel, îi vom oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult.  

4. Activități extrașcolare de turism virtual și vizionare de spectacole on-line 
Dacă vrem să-l ajutăm pe copil să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 

trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, pot fi alese vizitele în regim 



virtual, existând o selecție impresionantă de muzee naționale și internaționale care “și-au deschis 
porțile” în această perioadă, în online. 

Copilul poate să exploreze un muzeu sau o grădină zoologică și să transforme această “excursie 
virtuală” într-una educativă.  

Sau poate alege să vizioneze un spectacol, o piesă de teatru prin care actorii încântă, informează, 
formează…on-line! 

5. Ateliere de gătit…on-line! 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu elevul și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creative. 

6. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Dacă vrem copii responsabili și conștienți de comunitatea în care trăiesc, putem opta pentru 

cercuri de ecoturism sau ecologie. 
Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor.  

Totodată, copilul își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi 
soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă.  

7. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 

după școală. Însă ce le-ar putea face speciale este faptul de a îmbina tehnica și rigoarea cu emoțiile și 
arta.  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul în această perioadă și care presupun derularea lor online.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
scoala cu viaţa. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.  

Atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să-i educe pe tineri  în 
spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze mereu la nou.  
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 
 

Prof. înv. primar Boghian Roxana – Maria 
Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu, jud. Constanța 

 
 
Activitățile extrașcolare vin în completarea educației de tip curricular și au scopul de a oferi 

elevilor oportunităţi multiple de recreere, de a le dezvolta spiritul de competiţie, de a le valorifica 
potenţialul intelectual şi aptitudinile, de a le stimula imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa. Ele au un 
rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul 
lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

Cu atât mai mult ele au un rol important în condițiile actuale cu multiplele restricții impuse de 
pandemia de Covid-19 pentru ca elevii să-și lărgească orizonturile, să le ofere ocazia să interacționeze 
unii cu alții. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii pot avea un conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc. 

Chiar dacă în această perioadă de izolare locațiile fizice sunt închise, copii pot continua 
explorarea în online, utilizând aplicații pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ 
videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype,  resurse educaționale deschise și 
conținut digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, 
laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc., platforme specializate de 
elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass. La acestea, se adaugă instrumente și 
aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall 
etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. 

Vizitând în regim virtual muzee, case memoriale, mănăstiri și alte locuri cu importanță istorică, 
se îmbogățesc cunoștințele despre comunitatea locală sau națională, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi ori unele antice. Acesta constituie un mijloc de a intui şi de a preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru, dar și ale altor popoare. 

În cadrul activităților extracurriculare științifice copiii pot explora grădini zoologice sau 
botanice prin tururi virtuale, pot urmări diverse emisiuni, filmulețe sau prezentări, aceștia 
îmbogățindu-și cunoştinţele despre mediul înconjurător. Preferate de copii sunt experimentele care 
reprezintă o modalitate specifică de explorare a realității, de învățare prin acțiune, prin experiența 
trăită direct. 

Își manifestă atitudinea de respect faţă de mediu, creşterea dorinţei de a ocroti şi de a respecta 
natura în activități ecologice, realizând colaje, afișe, obiecte din materiale reciclabile. Ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit 
scurte texte. 

Vizionarea de spectacole,desene animate,filme, constituie o altă modalitate de realizare a 
activităților extracurriculare, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei, acestea 
putând fiind descoperite  în mediul virtual și alese de cadrul didactic în funcție de particularitățile de 
vârstă ale elevilor și de preferințele acestora. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  

Se pot realiza activități sub forma unor ateliere de gătit, întrucât trecem printr-o perioadă în care 
alimentația este o preocupare principală, copilul formându-și astfel obiceiuri sănătoase de alimentație. 
Ei urmăresc materiale(prezentări,filmulețe) cu această tematică și își manifestă creativitatea pregătind 
mâncare sănătoasă. 



Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru copii și 
sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare. Acestea oferă copiilor 
posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să  

Activităţile artistice favorizează completarea instruirii şcolare şi a educaţiei, având, în acelaşi 
timp, efecte pozitive în privinţa sprijinirii procesului de orientare profesională, un câmp de exersare 
a relaţiilor interpersonale şi sociale. 

 În concluzie, activitatea extracurriculară e un constituent educaţional însemnat şi eficace căreia 
orice cadru didactic trebuie să-i ofere atenţie sporită, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
inovatoare, creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare 
oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 
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POVEȘTI CU OAMENI DE ZĂPADĂ 
 
 

prof. înv. primar Boian Aurelia Cornelia 
Școala Gimnazială Vad, jud. Cluj 

 
 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul cadrelor didactice și părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o 
învățare continuă. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici 
descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor 
care le urmează. 

 
În vacanța intersemestrială, în perioada 01.02.2021-05.02.2021, la Școala Gimnazială Vad din 

județul Cluj, s-a desfășurat proiectul tematic ,,Povești cu Oameni de zăpadă”. Peste 100 de copii, 
cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani, și-au dovedit măiestria în a însufleți bulgări mai mici sau mai mari 
de zăpadă. Acest proiect s-a dorit a fi desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Omului de Zăpadă, 
din 18 ianuarie, dar cum atunci, mult așteptata nea, a lipsit, a fost amânat. 

 
Proiectul derulat, a invitat toți participanții, în a conștientiza necesitatea unei vieți trăite sănătos, 

în strânsă armonie cu natura, în care sportul și activitățile în aer liber, se pot împleti frumos cu 
creativitatea, respectul pentru cultul muncii, în acest caz, pentru opera de factură efemeră.  

 
Omul de Zăpadă, laitmotivul întregii săptămâni de vacanță, a fost imaginat, visat chiar, 

rostogolit, finisat, îmbrăcat și însuflețit, de către fiecare copil participant, în parte. Zăpada moale, o 
formă de agregare a apei în natură, a prins viață în mâinile harnice ale copiilor. În joaca și bucuria 
lor, au muncit și au realizat câte un produs finit, fără să știe, de fapt, că profesorii i-au încurajat în 
realizarea de bune practici, prin manifestarea talentului creativ. 

 
Obiectivele proiectului au vizat:  
 
➢ menținerea unei stări optime de sănătate;  
➢ dezvoltarea armonioasă a personalității, combaterea excesului ponderal și a obezității;  
➢ valorizarea efectelor pozitive ale educației fizice (luarea unor decizii sau formularea unor 

judecăți evaluative, conforme cu conținuturile însușite); 
➢ echilibrarea și reglarea emoțională (prin descărcarea agresivității, defulare etc.). 
 
Fiecare participant a realizat fotografii cu omul său de zăpadă, pe care le-a postat pe „padlet-

ul” special, creat pentru această activitate. 
Vineri, ultima zi a proiectului, a reunit toți participanții, pe platforma de învățare Adservio, într-

un webinar, intitulat sugestiv ,,Galeria Oamenilor de Zăpadă”. Cu toții au aflat despre istoria acestui 
îndrăgit personaj efemer, semnificația lui, particularități neștiute. Și-au revăzut personajele create, 
într-un material video, au recitat poezii, au cântat, au spus ghicitori. Au învățat despre condiția 



efemeră a Omului de zăpadă și a  vieții, împărtășind liber părerile şi impresiile personale asupra temei 
propuse din proiect. 

 
Proiectul a avut ca impact: 
  
➢ consolidarea colaborării elevi – cadre didactice implicate – pentru  descoperirea şi stimularea 

copiilor cu aptitudini sportive și artistice;  
➢ bucuria elevilor de a desfăşura mai multe activităţi în aer liber;  
➢ implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii atragerea părinţilor, 

a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii. 
 
Organizatorii proiectului, împreună cu coordonatorul de proiecte și programe educative, 

profesorul de Educație fizică și sport, îndrumătorii de clase și diriginții, copiii și părinții, dar și toți 
oamenii de zăpadă, au realizat sugestiv, o fotografie de final, intitulată metaforic ,,Chipuri reci - 
Suflete calde”.    

 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

 
Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 

să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ 

 

prof. Boian Mircea Vasile 
Școala Gimnazială Vad, jud. Cluj 

 
 
„Sunt două lucruri esențiale care te vor face înțelept – cărțile pe care le citești și oamenii pe 

care-i întâlnești.“ (Jack Canfield) 
 
Ziua Internațională a Cititului Împreună (10 februarie) se sărbătorește în fiecare an, fiind un 

eveniment global la care participă milioane de oameni. Această inițiativă reunește într-o singură zi 
copii, tineri și adulți din peste o sută de țări ale lumii pentru a celebra puterea cuvintelor. 

Evenimentul are menirea de a încuraja copiii, tinerii și adulții din întreaga lume să celebreze 
puterea cuvintelor și cititul în public. Statisticile arată că aproape jumătate dintre elevi au acasă mai 
puţin de zece cărți, iar cei mai mulţi adolescenți au încă dificultăți de înțelegere a unui text la prima 
citire. 

Cititul cu voce tare este o modalitate de dezvoltare a abilităților lexicale. Cercetătorii în 
domeniu propun modalități de eficientizare a cititului cu voce tare, deoarece s-au demonstrat 
implicații pozitive asupra abilităților lingvistice și de comunicare.  

 
Unele dovezi ale eficienței lecturii cu voce tare/în grup: 
 

• creierul va asocia lectura cu plăcerea de a fi împreună cu prietenii, părinții, colegii, etc.; 
• citirea este mai fundamentală, informația se memorizează mai bine; 
• contribuie la creșterea volumului vocabularului activ; 
• cititul cu voce tare este o strategie de dezvoltare și antrenare a abilităților lingvistice ale 

persoanelor cu nevoi speciale; 
• citirea în voce fortifică timpul de concentrare a atenției; 
• discuția celor citite oferă posibilități pentru diverse modele de interpretare a informației. 

 
De Ziua Internațională a Cititului Împreună, Școala Gimnazială Vad s-a implicat din plin în 

organizarea și promovarea  Cititului cu Voce Tare și a lecturii împreună, creând un mediu favorabil 
activităților de citire cu voce tare, încurajând participările active a cititorilor la discuții în timpul 
lecturilor colective, colaborând cu instituții educaționale. Proiectul la nivelul școlii și-a dovedit 
eficiența, în activități fiind implicați peste aproape 200 de copii, coordonați de cadrele didactice și de 
doamna bibliotecară.  

De la mari la mici, adică de la elevii de clasa a VIII-a la preșcolarii de grupă mică,  online sau 
în sălile de clasă, toți au fost conectați prin cititul împreună, ziua de 10 februarie  transformându-se 
într-o adevărată sărbătoare a lecturii.  Și s-a citit nu numai în limba română, ci și în limba franceză 
sau în limba engleză.  Preșcolarii au intrat în lumea poveștilor, alături de personajele din „Harold și 
creionul mov”, „Cei trei purceluși”, „Cât de sus este cerul”, „ Cartea junglei”, au recunoscut 
personaje și povești citite de doamnele educatoare și de doamna bibliotecară.  Clasele primare  au 
descoperit „Pisica magică” (basm românesc), „Pisoiul” de Lev Tolstoi, „Poveste despre oameni de 
zăpadă” de Alexandru Bogdanov, ,,Biblioteca lui Stardi” de Edmondo de Amicis,  lumea din cărțile 
lui Roald Dahl,  au citit benzi desenate în limba română și în limba  engleză, au descoperit (în limba 
franceză) aventurile Unchiului Jean și ale pinguinilor imperiali din cartea „Tonton Jean et les 
pingouins” de Jane Cadwallader.  



Elevii de gimnaziu au citit și colegilor din clasele primare, ne-au încântat prin lectura unor 
fragmente din cărțile preferate, au descoperit lumea plantelor și a animalelor prin intermediul 
legendelor, au pătruns în lumea fizicienilor și în misterele științelor, au citit în engleză despre 
Valentine’s Day sau despre Robin Hood (benzi desenate), fiind însoțiți în demersul lor atât de 
profesorii de limba română, cât și de cei de biologie, istorie, geografie, fizică, chimie.  

Citim Împreună România este un grup de autori de cărți pentru copii, ilustratori, editori, 
educatori, profesori, bibliotecari, dar și părinți care au în comun nu doar dragostea pentru cărți, ci și 
bucuria de a vedea copii și adulții citind împreună. Acest grup a fost lansat pentru a promova 
beneficiile și frumusețea cititului împreună în rândul copiilor și a celor ce au grijă de ei.  Citim 
Împreună înseamnă: când o carte  aleasă cu grijă este citită cu voce tare pentru mai mulți ascultători 
de către un singur cititor pregătit, într-un mod captivant, care îi implică pe toți în poveste. Citirea 
Împreună (cunoscută și sub numele de citire cu voce tare) s-a dovedit a fi cea mai eficientă modalitate 
de a ajuta copiii să se îndrăgostească de cărți, oferind simultan multe beneficii pentru dezvoltarea 
competențelor de lectură. Anul acesta s-a desfășurat sub deviza  „ZICI cu lipici – legați prin cititul 
împreună” și am fost fericiți să citim împreună la școală!  

Să nu uităm: atunci când citim împreună cu copiii, schimbăm de fapt lumea, iar insuflarea 
dragostei pentru cărţi este unul dintre cele mai mari daruri pe care orice adult le poate oferi unui copil! 
Online sau offline, cititul ne aduce împreună! 

În loc de concluzie: indiferent cât de importantă și folositoare este tehnologia, cartea rămâne ca 
un cadou, te surprinde de fiecare dată când il deschizi.  

„Nu lăsa o zi să treacă fără să citești ceva frumos!” 
 
 
        

  



 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie                                               
și modalități de realizare în învățământul online 

 

Prof. Înv. Preșc. Bojoga Liana- Georgeta 
 

Pe langă educaţia de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extrașcolară, adică 
cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii ccopiilor.  

Activităţile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.  

Activităţile extrașcolare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi. 

Din păcate în contextual pandemiei aceste activități extrașcolare s-au redus drastic. În 
încercarea de a nu se pierde total, fiindcă am observant succesul de care activitație extrașcolare se 
bucură în randul copiilor am încercat să găndesc pentru anul școlar 2020-2021 o serie  de ectivităti 
exctrașcolare adaptate mediului online. De asemenea parteneriatele concepute pentru acest an școlar 
conțin activități care se pot adapta în funcție de modalitatea de organizare a procesului instructive 
educativ. Dat fiind faptul ca o mare parte din acest an școlar am petrecut-o online și aceste activităti 
s-au desfașurat în acest context. Copii au fost foarte încantați de aceste activităti chiar dacă au fost 
doar virtuale deoarece preșcolarii sunt întodeauna atrași de noutate . 

În cele ce urmează exemplific cateva dintre activitățille extrașcolare desfășutate la grupa mare 
în acest an școlar căt și exemple de activități de parteneriat desfășurate în contextual școlii online. 

În luna noiembrie preșcolarii grupei mari au desfășurat  ,,Sărbătoarea dovleacului". Activitatea 
s-a desfășurat online cu ajutorul aplicației Zoom, iar copiii au avut de confecționat un dovleac vesel 
și si-a prezentat fiecare costumația, alegndu-se apoi cel mai reușit costum, cel mai înfricoșător, cel 
mai comic, etc. Activitatea a fost un real success copiii fiind extreme de încantati . 

De asemenea tot în luna noiembri în cadrul parteneriatului ,, Muzeul, o punte între trecit ,present 
și viitor".  ce îl desfășurăm anul acesta alaturi de Muzeul de Etnografie-Maramureş am realizat 
următoarele activități: Maramuresul- taram de poveste - copii au vizionat o prezentare ppt cu icoane 
pe sticlă și lemn, piese din portul popular, măști și costumații, purtat cu ocazia datinilor din preajma 
sărbătorilor de iarnă  și au participat la o vizită vituală a muzeului . 

Fiind grupă mare am considerat oportun ca în acest an școlar să desfășuram parteneriatul ,, Pas 
cu pas spre viața de școlar", parteneriat menit să pregătescă preșcolarul pentru intrarea în 
învățămantul primar și să-l familiarizeze cu noul mediu. Din păcate activitățille s-au desfășurat online, 
însă ne bucuraăm că am reușit să le desfășurăm și în acest mod și nu am pierdut acest parteneriat 
foarte util viitorilor școlari.  

Exemplific cateva din activitășile desfășurate: 

1. La început de drum – întâlniren online de cunoastere intre elevi si prescolari 
2. Vizită virtuală la şcoala: Sa ne prezentam clasa! 
3. Ora de curs: Ce înseamnă să fii elev?-prezentare ppt 



 
Deși școala onlie a însemnat o provocare atat pentru elevi cat și pentru profeșori, am încercat 

să ne adaptăm situației și să păstrăm cat se poate din activitătile extrașcolare îndrăgite de copii chiar 
dacă acestea s-au desfășurat atipic.  

 
 

            

 

  



 

Relaţia părinţi - şcoală, școala părinţilor 

 

Profesor învățământ preșcolar: Bojor Ioana                                                                 
Instituția: Grădinița cu Program Prelungit nr. 12, Bistrița 

 
Fiecare adult poate deveni părinte la un moment dat, însă nu orice adult care are copii este, în 

mod automat, un părinte competent pentru copiii săi. Fiecare adult este rodul moştenirii sale genetice, 
educaţiei primite şi mediului în care a crescut, deopotrivă familial şi social. Un adult responsabil, 
când devine părinte, îşi doreşte să asigure copilului său o dezvoltare armonioasă, psihică şi fizică, o 
educaţie prin care să devină autonom, capabil de a lua decizii cât mai bune pentru viaţa sa. Acestea 
sunt obiective majore, obiective pe termen lung.  

Atingerea lor depinde însă de realizarea mai multor obiective pe termen scurt şi mediu: copilul 
are nevoie să înveţe să meargă, să mănânce singur, să vorbească, să se descurce la şcoală, să-şi facă 
temele singur, să respecte reguli, să ajute în casă ca orice alt membru al familiei etc. Orice părinte 
înţelege că nu poate atinge „marile obiective” fără îndeplinirea obiectivelor intermediare, însă nu 
fiecare părinte cunoaşte metodele prin care obiectivele intermediare pot fi realizate. Prin educaţie, 
părinţii pot dobândi cunoştinţele şi competenţele necesare în vederea îndeplinirii acestor obiective ce 
jalonează creşterea şi educaţia copiilor. Fiecare părinte are aşteptările proprii în privinţa copilului. 
Uneori, aceste aşteptări sunt realiste, alteori nu.  

Disciplinarea copilului devine dificilă atunci când părinţii au aşteptări nerealiste, când 
supraevaluează sau subestimează abilităţile copilului şi nu sunt atenţi la nevoile acestuia. „Prin 
educaţie, părinţii pot cunoaşte specificul fiecărei etape de dezvoltare a copilului şi îţi pot reformula 
aşteptările proprii, în aşa fel încât acestea să fie cât mai realiste şi adaptate nevoilor copilului”. 
(Cojocaru, pag.93) Adesea, părinţii confundă disciplinarea cu sancţionarea copilului. Foarte frecvent, 
o reacţie emoţională negativă a părintelui este urmată de o sancţiune direct proporţională cu 
intensitatea acestei reacţii şi nu cu gravitatea faptei copilului. Cu cât părintele este mai îngrijorat, mai 
furios, mai frustrat, mai îndurerat, cu atât sancţiunea e mai neadecvată şi, adesea, efectul este cu totul 
altul decât cel dorit de părinte.  

În plus, relaţia părinte-copil va fi afectată de aplicarea unor sancţiuni disproporţionat de aspre, 
arbitrare, de multe ori abuzive, cu atât mai grav cu cât aceste sancţiuni sunt mai frecvente. Prin 
educaţie, părinţii pot cunoaşte ce înseamnă de fapt disciplinarea copilului (învăţarea, însuşirea de 
comportamente adecvate) şi care sunt metodele de disciplinare adecvate ce favorizează cooperarea 
copilului şi dezvoltarea unei cât mai bune relaţii între părinte şi copil, pe de o parte, şi între părinţii 
copilului, pe de altă parte.  

Uneori părinţii se îngrijorează că, dacă nu sancţionează prompt un comportament neadecvat, 
vor „scăpa copilul din mână”. De aceea, mulţi consideră că aplicarea de corecţii fizice, la „momentul 
oportun” este de natură să asigure o disciplinare eficientă a copiilor şi să întărească autoritatea 
părinţilor. Astfel, aplicarea de corecţii fizice devine în accepţiunea acestor părinţi, măsura 
„disciplinării” copiilor lor.  

Expresii precum „bătaia e ruptă din rai” sau „unde dă mama/tata creşte” nu doar rezumă 
convingeri, ci justifică recurgerea la violenţă în lipsa unor abilităţi parentale. De asemenea, conferă 
protecţie adultului faţă de sentimentul de vinovăţie care îl încearcă după recurgerea la violenţă 
împotriva copilului.  



Studiile arată că aproximativ 75% din părinţii români recurg la metode violente de educare a 
copiilor, violenţa fiind nu doar de natură fizică, ci şi verbală şi emoţională. Adesea, violenţa 
emoţională nici nu este recunoscută de către adulţi, fie ei profesionişti care lucrează cu copii sau 
părinţi şi, prin urmare, nici nu se cunosc efectele acestei forme de abuz împotriva copilului. Cei mai 
mulţi părinţi consideră că o „bătăiţă”, „urecheală”, „pălmuţă” etc. nu poate fi decât benefică atât timp 
cât nu pune în pericol integritatea fizică a copilului sau viaţa sa. Cu alte cuvinte, e bine dacă „îi dai 
copilului vreo două, dar cu măsură”.  

Specialiştii sunt însă de altă părere. În baza a zeci de cercetări şi studii efectuate, ei vorbesc 
despre efecte fizice şi psihice dintre cele mai diverse, unele imediate, altele de lungă durată, ce 
afectează dezvoltarea şi educarea copilului, adesea chiar şi devenirea sa ca adult. Una dintre 
consecinţele imediate, vizibile ale violenţei împotriva copiilor, este creşterea violenţei în mediul 
şcolar, România situându-se pe unul din primele locuri din Europa la acest capitol. În majoritatea 
şcolilor româneşti se produc frecvent acte de violenţă asupra elevilor sau ale elevilor în spaţiul şcolii 
şi în timpul orelor de curs; 70% din acestea sunt injurii şi aproape 30% sunt bătăi. - Ce se poate face? 

Cu toţii, profesionişti şi părinţi, trecem prin momente dificile în care avem nevoie de ajutor. La 
fel li se întâmplă şi copiilor noştri. O „şcoală a părinţilor” are menirea de a veni în sprijinul părinţilor, 
dezvoltându-le abilităţile parentale, ajutându-i să-şi înţeleagă mai bine copiii şi să interacţioneze mai 
bine cu ei. De asemenea, vine în sprijinul tuturor profesioniştilor care lucrează cu copiii, mai cu seamă 
a celor din sistemul de educaţie, unde cooperarea acestora atât cu copiii, cât şi cu părinţii precum şi 
o nouă abordare a relaţiei cadru didactic – elev – părinte este salutară. 

 

 

  



 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII                                                                                  
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 
 

Prof. înv. preșc. Bokor Ildikó,                                                                                   
Grădinița P. P. Albă ca Zăpada, Cluj - Napoca 

 

 

Analizând aspectele din viaţa familiilor, a chestionarelor completate de părinţi, a discuţiilor 
purtate cu aceştia (a experienţei în domeniu) am constatat dorinţa părinţilor de a organiza, desfăşura 
activităţi comune, pentru a ne cunoaşte mai bine şi a asigura o relaţie mai bună între grădiniţă şi 
familie, între părinţi şi copii şi nu în ultimul rând între familiile copiilor. Astfel s-a iniţiat acest proiect 
de parteneriat şi am căzut de acord cu părinţii să derulăm activităţi variate şi interesante pentru a 
petrece cât mai mult timp împreună acest colectiv. 

Este de datoria noastră, a cadrelor didactice să implicăm părinţii, familiile în viaţa grădiniţei, a 
grupei.  Din aceste motive am hotărât să organizăm şi să desfăşurăm activităţi comune prin care vom  
învăţa multe, ne vom cunoaşte mai bine, ne vom simţi bine şi vom fi împreună în aer liber sau online 
. 

Activităţile alese vor răspunde mai multor nevoi: 

• părinţii împreună cu copiii vor căuta informaţii, soluţii la curiozităţile legate de temele 
propuse şi „vor învăţa” să fim împreună ca „o familie mare” (o dupămasă, 1 zi / lunar 

• prin aceste activităţi copiilor li se oferă prilejul de a trăi momente de mare intensitate afectivă, 
ceea ce conturează mândria, cunoştinţa de a avea familie, de a colabora cu membrii colectivului din 
care fac parte (copii, adulţi), li se formează premisele unor trăsături socio-morale pozitive. 

• părinţii pot observa comportamentul copiilor lor, aspecte, moduri de abordare a unor 
comportamente (adecvate, neadecvate), „regulile” şi „drepturile” copiilor stabilite în grădiniţă pentru 
copiii lor şi nu în ultimul rând îşi schimbă opiniile cu alţi părinţi în diferite probleme. 

Scopul parteneriatului este eficientizarea relaţiei familie-grădiniţă, copii-părinţi, copii-copii, 
copii-adulţi, familii-familii. 

Obiectivele parteneriatului sunt: cunoaşterea, înţelegerea, aprecierea unor tradiţii, obiceiuri 
din trecut, pe cale de dispariţie /formalizarea copiilor şi chiar şi a părinţilor cu unele acţiuni culturale, 
religioase specifice /valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin participare la acţiunile 
organizate (lucrări, excursii, diferite întâlniri online)/implicarea părinţilor alături de copii în acţiuni 
de documentare, procurare de obiecte, specifice activităţii respective. 

Grup ţintă: preșcolari și familiile lor 

Misiune: Realizarea unor activităţi diversificate care se vor desfăşura în aer liber sau online”. 

Viziune :Realizarea unui proiect de parteneriat unitar, creativ, persistent, realizabil, flexibil şi 
de perspectivă atât în ce priveşte organizarea și desfăşurarea lor. 

Rezultate așteptate: implicarea copiilor, familiilor în activităţile proiectate /înţelegerea, 
aprecierea de către părinţi a obiceiurilor, tradiţiilor, valorilor /realizarea de lucrări: desen, pictură, 
colaje, confecţii /participare activă a copiilor de grădiniţă alături de  adulţi la activităţile organizate: 
jocuri, întreceri, concursuri, excursii. 

Produse: Lucrări, albume, CD-uri. 



Publicaţii tipărite: diplome pentru cele mai bune echipe /afişe– cu aspecte din acţiunile 
organizate /calendarul grupei cu pozele copiilor 

Procedee: conversaţii, discuţii, observări, activităţi practice.,excursii, jocuri, concursuri, 
întreceri, programe artistice 

Evaluare: convorbiri, programe artistice, întreceri, chestionare, discuții, poze, albume, afișe 

Impactul parteneriatului asupra grupului ţintă: 

• creşterea interesului pentru tradiţiile, obiceiurile specifice sărbătorilor 
• dezvoltarea sentimentului de apreciere, respect faţă de valorile tradiţionale 
• formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la copii, în concordanţă cu valorile 

tradiţionale 
• creşterea implicării părinţilor  în activităţile grupei 
• antrenarea părinţilor pe termen lung în viaţa grupei, dezvoltarea interesului lor pentru aceste 

acţiuni. 
 
 

Septembrie 

 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie  

Februarie   

Martie 

Aprilie 

Mai 

Iunie 

      

Calendarul activităţilor derulate 

Şedinţă cu părinţii în curtea grădiniței – Din nou împreună discuții pentru 
organizarea, desfăşurarea acestui parteneriat. 

În aer liber – jocuri, întreceri între copii, între copii şi părinţi, între familii. 

Activitate online pe classroom / Cum să ne jucăm cu copiii? 

Confecționare de decoruri pentru Crăciun, activitate online. 

Confecționare de oameni de zăpadă din borcane, peturi, activitate comună 
cu părinții online. 

Expoziție online cu lucrările copiilor Mâini dibace/ peisaje de iarnă .  

Filmare/ CD cântece și poezii dedicate mamelor. 

Confecționare de decoruri pentru Paște. / activitate online. 

Ieșire în aer liber, jocuri și activități sportive. 

Împreună pentru copiii noștri. Ieșire în aer liber cu familiile copiilor, 
sărbătorim Ziua copiilor. 
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ELABORAREA PROIECTULUI DE PAȘTI 

 

Bokor Tünde                                                                                                                   
Colegiul Reformat Baczkamadarasi Kis Gergely 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Reformat Baczkamadarasi Kis 
Gergely  

Adresa completă: P.-ța Kokereszt nr. 2. 

Nr. de telefon/fax:  

Adresă poştă electronică: refkol@gmail.com 

PERSOANĂ DE CONTACT 

Nume, Prenume:  Bokor Tünde 

Funcţia Dna: profesor primar 

Adresa completă: Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr…, Jud. Harghita 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului 

“Promovarea obiceiurilor tradiționale de paște secuiesc în rândul elevilor” 
B. 2. Categoria în care se încadrează proiectul  
        - cultural- artistic 
C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE 
       Elementele  proiectului: 
  1. Număr de elevi implicați: 30 de elevi 
  2. Activităţi: - cercetare,interviuri în satele apropiate 
                       - prezentarea unor lucrări mai reuşite 
                       - expoziţie pe holul şcolii de a informa elevii din clasele primare 
                       - activităţi practice 
                       - activităţi artistice 
  3. Număr de parteneri: - direcțiunea școlii  
                                       - oameni din sate 
                                       - elevii clasei 
                                       - elevii şcolii 
                                       - părinţii 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
D.1.  Analiza de nevoi, obiectivul general ale proiectului: 
Proiectul “Promovarea obiceiurilor tradiționale de paște secuiesc în rândul elevilor”, este o 

manifestare tradițional – culturală, prin care se urmărește salvarea identității naționale, a 
particularităților care ne definesc ca popor, care par a fi pe cale de dispariție, atât la sate, cât și la orașe. 
Obiceiurile în preajma sărbătorilor de paşte reprezintă felul în care strămoșii noștrii au simțit și s-
au pregătit  pentru ziua de Naștrerii Domnului nostru Iisus Hristos. Grupul țintă este format din 



elevi, părinţi și publicul doritor. Proiectul are ca scop reînvierea și consolidarea  tradițiilor  prin 
prezentarea unor lucrări legate de această temă ale ale colegilor, părinţilor invitați. Acest eveniment 
se va încheia cu o expoziţie pe holul şcolii din culegerile elevilor, pe care le  pot  studia şi ceilalţi 
elevi din şcoală,. cu o activitate de vopsit ouăle cu motive tradiţionale şi o dramatizare cu titlul  
'Húsvéti hajnalozás Rugonfalván " /  de Paști în Rugănești. 

  
 D. 2 Argument justificare: 
Proiectul “Promovarea obiceiurilor tradiționale de paște secuiesc în rândul elevilor” vizează 

conștientizarea și informarea publicului țintă în legătură cu  existența unor tradiții naționale pe diferite 
zone ale țării și promovarea acestora în perioada sărbătorilor de primăvară, și nu numai. Acest 
eveniment este o bună oportunitate de a face cunoscute tradițiile locale, atât pentru elevii orășean care 
nu le cunosc. Se creează un mediu favorabil socializării, al schimbului de idei și experiențe, fiecare 
având oportunitatea de a-și prezenta specificul local: tradițiile, obiceiurile, portul, mâncărurile specifice 
zonei. Acestea sunt adevărate comori moștenite de la strămoșii noștrii, care ne fac nemuritori, prin faptul 
că transmitem mai departe tradițiile, din generație în generație, și astfel contribuim la menținerea etniei 
secuiesc. .  

 
D. 3. a) Obiectivele specifice ale proiectului : 

Proiectul ”Promovarea obiceiurilor tradiționale de paște secuiesc în rândul elevilor ” are mai 
multe obiective. În primul rând, el contribuie la reînvierea și consolidarea tradițiilor naționale din  
zonele apropiate  prin întâlnirea cu vârsnicii din satele apropiate. Prin  discuțiilor elevilor cu 
oamenii din diferite sate, încărcate cu tradiție  cunoaștem diferite obiceiuri, tradiții care s/au dat 
uitării. În al doilea rând, încercăm să aducem specificul tradițional secuiesc, atât în comunitatea 
clasei, cât și în cea școlară. Din acest punct de vedere va fi o expoziție pe baza căruia vor putea 
informa și colegii de școală. Vom organiza o activitate împreună cu părinți, unde va fi un invitat, 
cine va îndruma vopsitul ouălor prin explicarea modului de vopsire . Un alt obiectiv este acela de 
a readuce atmosfera sărbătoarei prin dramatizarea unui obicei de paște, dar și de a trezi interesul 
față de viața de odinioară.  

 

b) Relevanța proiectului pentru prioritățile programului 

Activitățilei propun să introducă grupa țintă într-o atmosferă de sărbătoare, cea a sărbătorilor 
de primăvară, prin cercetare activă și informare din perspectiva bogățiilor tradițional – culturale pe 
care unii dintre ei prea puțin le cunosc, sau chiar deloc. Proiectul este relevant pentru că elevii școlii 
interesați vor putea cunoaște de la micii cercetători, cum s-au desfășurat pregătirile în așteptarea 
paștelui. Proiectul mizează pe informare, cunoaștere și pe implicare  în activități . 

D. 4. Descrierea grupei ţintă căruia i se adresează proiectul 

Programul este gândit pe nivel școlar şi e proiectat pentru satisfacerea acestei direcţii. 

 Lista grupurilor ţintă şi numărul estimativ de beneficiari direcţi şi indirecţi 

Lista grupurilor ţintă Beneficiari direcţi Beneficiari indirecţi 

Elevii de clasa a IV-a de la școală 30 - 

Elevii claselor primare din școală - 180 

Invitaţi speciali   2 

Invitați,părinți 35 - 

 
D.5..a.) Motivația alegerii grupurilor țintă și a activităților 



Grupurile țintă sunt elevii clasei a IV-a, elevii școlii și părinții elevilor vizați în cercetare. 
Motivăm alegerea grupurilor țintă și a activităților pe care le vom desfășura prin faptul că informațiile 
despre tradiții sunt căutate din ce în ce mai mult, și pentru faptul că cei care au participat la acest 
program cu siguranță vor susțină promovarea acestor tradiții și vor readuce în viața familiile lor. 

b.) Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă 

Seria de evenimente enunţate în program sunt de mare interes. Pentru elevii din clasa a IV-a, 
programul constituie un prilej de a intra în contact şi a se familiariza cu mediul sătesc şi cu cultura de 
odinioară. Prin urmare, elevii vor convinge, în calitate de micii reporteri, pe bătrânii satului respectiv 
de a povesti despre obiceiurile pastorale din zona respectivă.  

Elevii din școală vor asista la o expoziție cu planșe pe care vor fi așezate informațiile culese de 
câtre micii reporteri. De asemenea, elevii vor avea o activitate cu un invitat de specialitate ,cu care 
vor face lucruri constructive, descoperirea motivelor ce va fi pe ouăle vopsite prin tehnici de 
odinioară. Pentru părinți, acest program le oferă ocazia de a se pregăti la cea mai mare sărbătoare 
creștinească cu copii lor. Şi pentru comunitatea școlară programul va fi un program demn de urmat 
care va fi monitorizat pe site-ul școlii. 

 

  



 

Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 
 
 

Școala Gimnazială ,,Ion Pop Reteganul”, structura Bața                                               
Profesor pentru învățământ primar, Bolbos Iulia-Maria 

 
 
Pandemia de COVID-19  a provocat mari schimbări în învățământul din România. Atât 

activitățile școlare, cât și cele extrașcolare s-au mutat în mediul online.   
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Activitățile extracurriculare sunt o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Un exemplu de activitate extracurriculară ce poate fi realizată în mediul virtual ar fi vizitarea 
unor muzee, expoziţii, monumente, locuri istorice sau case memoriale, întrucât numeroase astfel de 
instituții au creat posibilitatea parcurgerii unor tururi virtuale. Un avantaj al unei astfel de activități 
online ar fi că pot fi vizitate diverse obiective din străinătate. Excursiile în afara țării presupun costuri 
și implică anumiți pași birocratici, pe când un tur virtual este mult mai accesibil copiilor din orice 
mediu de proveniență. 

Tot în mediul online am desfășurat o vizită în savană. Mai întâi am vizionat scurte filmulețe 
care ne prezentau zonele de savană de pe Terra, flora și fauna specifică acestora și modul de viață al 
indigenilor. Am făcut un safari virtual, iar apoi am confecționat animale din savană în cadrul unei 
activități de tip atelier. 

Cu ocazia sărbătorilor naționale precum Ziua României, Ziua Culturii Naționale sau Ziua Unirii 
Principatelor am desfășurat diferite concursuri online. Pentru realizarea probelor am utilizat diferite 
aplicații și platforme educaționale.  

De multe ori mi-aș fi dorit ca în cadrul activităților extracurriculare să am posibilitatea de a-i 
duce pe copii să vizioneze o piesă de teatru, dar având în vedere că ne desfășurăm activitatea în mediul 
rural, la o distanță considerabilă față de marile orașe, acest lucru nu a fost posibil. Mutarea activităților 
în mediul online, însă, ne-a dat posibilitatea realizării unei astfel de activități. Teatrele pentru copii 
au fost deschise în mediul virtual și astfel ne-am bucurat de spectacolul pentru copii ,,Vestitul 
peticilă″. 

Venirea primăverii am marcat-o printr-o activitate practic-aplicativă. Elevii au confecționat 
mărțișoare pe care au avut ocazia să le dea mamelor după serbarea desfășurată online. Serbarea a 
debutat cu prezentarea unui filmuleț cu pozele copiilor, însoțite de mesaje emoționante compuse de 
ei pentru mămici.  

A urmat apoi momentul în care fiecare copil i-a recitat mamei câte o poezie, iar apoi am cântat 
un cântecel. Surpriza de final au reprezentat-o darurile pe care micuții le-au pregătit cu drag pentru 
mamele lor.  

Copiii le-au oferit mămicilor mărțișoarele și felicitările realizate de ei. 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
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Activitatile extrascolare 

 
 

Liceul Tehnologic „I.C.Petrescu” Stalpeni-Arges 
Prof. Bolbose Cristina Eugenia 

 
 
 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.  

 
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 

educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Educaţia extrascolara îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 
Educaţia prin activităţile extrascolara urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Perioada “Școala Altfel” ține o săptămână și este dedicată activităţilor extraşcolare, în cadrul 
programului “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Profesorii și învățătorii sunt elemente 
cheie în acest program, cei care stabilesc programul activităților, pe baza propunerilor venite din 
partea părinților și elevilor. Este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o 
parte distractivă, informală. 

Oricine iubește tricourile cu imprimeuri, iar cei mici vor fi încântați să își creeze propriul 
design. Copiii se vor distra pictând tricouri pe care le vor putea lua acasă și pe care le vor purta cu 
mândrie. După ce copiii pictează modelul dorit, lasă culorile speciale să se usuce. Pentru ca modelul 
să se imprime mai bine, coordonatorul evenimentului va călca tricoul timp de 5 minute, cu fierul de 
călcat.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de 
către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de 
iniţiativa al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit 
exerciţiile 

 
Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 

pentru anumite activități din sfera socio-culturală sau fructificarea talentelor personale. 
 



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. înv. primar Boldan Raluca Daniela                                                                          
Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Satu Mare 

 
 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 

relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 

întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual.  

În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau 

cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În 

realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație 

de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale.                                                                               

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere 

individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care 

contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită 

atenția. 

Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază monitorizarea 

învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, 

imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e 

nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online.                 

Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este 

semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ 

mai mare pentru profesorii din învățământul primar. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, 

în ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de 

ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru 

realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa 

instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului 

educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și 

lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 



 

Activitățile extrașcolare pe timp de pandemie 

 

PROF. BOLOGAN ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRĂGEȘTI, JUD. BIHOR 

 
 

Activitatea extrașcolară reprezină alături de activitatea școlară, un factor important de 
dezvoltare a elevului pe parcursul anilor de studiu.  

 
Dacă unii dintre noi au considerat că activități precum excursiile școlare, cluburile de lectură, 

festivalurile, activitățile cultural- artistice, desfăsurate  cu elevii ca activitate extracuricularp, sunt mai 
putin importante decât activitatea didacică de la clasă , desfăsurată conform programei școlare, am 
putut constata în ultimul timp, cât de importante sunt acesta, atât pentru elevi cât și pentru ni, cadrelel 
didactice.  

Ultimul an a fost un an dificil, date fiind restricțiile impuse din cauza pandemiei provocate de 
COVID-19, an în care am constatat câtă nevoie avem fiecare dintre noi de activități desfăsurate 
împreună.  

Copiii aveau nevoie de activități care să îi determine să interacționeze unii cu alții, să fie 
împlicati, întru cadru mult mai relaxat, cum era acela din activitățile extrașcolare. Discuțiile avute cu 
elevii m-u făcut să înțeleg cât de bine se simteau ei în toate excursiile școlare organizate de noi, 
împreună.  

Interacțiunea școlară desfăsurată într-un alt mediu decât sala de clasă ne lipsește tuturor, 
inclusiv nouă, dar mai ales elevilor, care simt nevoia unei comunicări  reale, interacțiune, provocare, 
implicare în echipă și altele.  

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului, că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitățile școlare, de predare-învățare, evaluare, din sala de clasă, ci este nevoie să ne aplecăm și 
asupra unor alte tipuri de actiitate, extrașcolară, care să ii implice și să îi valorieze ca persoane.  

Pentru mine și pentru elevii mei, activitatea școlară din pandemie a fost una ineidtă, u încercări 
și schiopătări  de a desfăsura activitatea noastră cât mai natural posibil. După activitâțile desfășurate 
în anul trecut am căpătat o oarecare experiență care să ne ajute să desfășurăm totul cât mai aproape 
de mediul extern.  

Datorită vacanței prelungite din semestrul al II-lea, nu s-a mai putut desfățura activitatea 
”Școala altfel”, astfel că m-am aflat în situația de a  umple golul cauzat de pandemie. Excursiile 
virtuale, desfăsurate la muzee și edificii de cultură au devenit parte din activitate noastră obișnuită la 
clasă. Proiectele educative , ca parte a activității curriculare, au căpătat un iz de proiecte extrașcolare.  

Spre exemplu, proiectul comun ”Ador primăvara” ne-a făcut să ne bucurăm virtual, de plimbări 
în natură prin diferite locuri minunate, sp ne întrecem într-un concurs de ghicitori și poezii de 
primăvară, sp o descoperim pe Baba Dochia și legenda mprțișorului și să vizităm virtual Ierusalimul 
si Tara Sfântă în așteptarea Luminii de Înviere.  

Chiar dacă  această pandemie ne-a privat de proiecte și activități desfășurate în parteneriat cu 
alte școli sau Instituții abilitate, am desfășurat întâlniri virtuale și am participat la webinare care ne-
au apropiat de vremurile de altădată.  

Am realizat ornamente de Paște  și ne-am trimis unul altuia felicitări virtuale, am discutat cu 
profesorul de religie, preotul și  colegi din clasele partenre, despre însemnătatea Sărbătorilor Pascale, 
am realiat postere tematice și am vizionat  filmulețe reprezentative.  

Maria Montessori spune în lucrarea sa  ”Descoperirea copiluui”: ” Să nu-i dicăm  pe copiii 
noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari,si nimic nu ne persmite 
să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 



Activitățile extrașcolare  vin în sprijinul acestui demers, emonstrănd cât este de importantă 
centrarea  atenției pe importanța lor, fiind un mijloc de a ne învăța să ne adaptăm la situații diverse.  
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Parteneriatul educațional – factor decisiv                                                                             

în organizarea activităților extracurriculare 
 
 

Prof. înv.primar Bologh Floarea Silvia 
Școala Gimnazială Certeju de Sus 

 
 
 
Parteneriatul cu familia reprezintă o verigă esențială în faptul acțiunilor întreprinse în educarea 

tânărului cetățean, rolul conducător îi revine totuși școlii. Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la 
şcoală şi, mai târziu, ı̂n viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră 
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează ı̂n jurul elevilor o comunitate de suport care ı̂ncepe să 
funcţioneze.   

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială ı̂n organizarea şcolii şi a clasei de elevi. 
Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 
natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: 
transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, 
educarea unor comportamente şi  conduite civilizate, ı̂mbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte  din 
diferite  domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc.  

Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, 
organizaţii nonguvernamentale etc.  Participarea la activităţile extraşcolare contribuie ı̂n mod  
semnificativ la dezvoltarea cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite ı̂n 
contextele de ı̂nvăţare din activităţile extraşcolare le pot servielevilor ca suport pentru ı̂nvăţare ı̂n 
activităţile de la clasă, motiv pentru care  participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui 
valorificată, dar şi ı̂ncurajată ı̂n permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite ı̂n 
cadrul activităţilor extraşcolare ı̂n  activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o 
implicare şi mai bună a elevilor ı̂n cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă 
aacestora.   

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare ı̂n ı̂nvăţare, ı̂nţeleg importanţa 
acţiunilor nonformale desfăşurate ı̂n şcoală pentru propria lor dezvoltare. La rândul lor, cadrele   
didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extraşcolare pentru ı̂nvăţare. Ei sunt cei 
care se implică ı̂n mod direct ı̂n organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare, dar sunt şi cei 
care pot observa imediat impactul pe care aceste activităţi ı̂l are la nivelul elevilor. 

Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat:  

se desfăşoară cu elevii şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii 
fiind categoriile din afara spaţiului şcolar care participă uneori la aceste acţiuni.  

Schimburile interşcoli, invitaţia unor specialişti din diferite domenii, atragerea reprezentanţilor 
ONG-urilor ı̂n activităţile extraşcolare le  face cu mult mai attractive şi mai profitabile pentru toţi cei 
implicaţi.   

Succesul  activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi:  

atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor 
actori ai şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată.   



Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri 
singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de 
provocări.  

Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice 
pentru a răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să  iasă din formal şi formalism.  

În acest context, activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă  din  ceî 
ı̂n ce mai mare.  

Studii de specialitate  subliniază rolul acestora ı̂n planul dezvoltării personale a elevilor, 
ı̂n construirea unui climat şcolar prietenos, ı̂n creşterea participării la cursuri şi ı̂n planul 
socializării.   

Legislaţia educaţională românească pare a valoriza din ce ı̂n ce mai mult aspectul educaţiei 
de-a lungul ı̂ntregii  vieţi şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al  activităţilor extraşcolare.   

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare 
a curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă  din monotonia de zi cu 
zi” şi să ı̂i facă pe elevi să trăiască „bucuria de a ı̂nvăţa”.   

Problematica educaţiei dobândeşte ı̂n societatea contemporană noi conotaţii, date mai 
ales de schimbările  fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ 
pe formativ.  

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii.  

Un curriculu  unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane,  iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat.  Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot  mai evident  faptul că educaţia extracurrriculară,  adică cea realizată dincolo de 
procesul de ı̂nvăţământ,  ı̂şi are rolul  şi locul  bine stabili ı̂n formarea personalităţii tinerilor. 
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Activităţile extracurriculare, prin scopul lor,  vizează dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 
şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale.  

Acestea se desfăşoară astfel într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual, cu scopul 
completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Prin contribuția adusă la completarea procesului de învăţare, activitățile de tip extracurricular 
ajută la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Datorită caracterului atractiv și atmosferei relaxante , elevii vor participa cu însufleţire şi 
dăruire la astfel de activităţi.  

Având un larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a 
caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai 
accesibili sufletelor acestora.  Activităţile de acest tip vor îmbrăca forma unor excursii şi drumeţii, 
vizite, vizionări de filme sau spectacole ce imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută 
adecvată situaţiei, îi declanşează anumite sentimente.  

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Prin 
participarea efectivă în activitate se urmărește  angajarea  atât a elevilor timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi.   

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Începând cu anul școlar 2019-2020 și continuând anul acesta școlar, școala românească s-a 
confruntat cu ,,pandemia COVID-19” care a împins învățarea spre noi perspective. Când spun 
învățare nu mă refer doar la activitățile didactice specific fiecărei zile, în cazul cărora s-au găsit destul 
de repede soluții online cât de cât viabile, ci și la activitățile extracurriculare în cazul cărora fiind mult 
mai dificilă găsirea unor soluții pentru desfășurare în online, totul ținând de imaginația și măiestria 
cadrelor didactice, precum și de implicarea elevilor. 

În continuare voi exemplifica câteva activități extracurriculare pe care le-am desfășurat în 
perioada 14.XII – 18.XII.2021, activități desfășurate online, la care au participat elevii clasei, dar și 
invitați din partea unor instituții culturale din oraș:  

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: Atelier : ,, Orășelul lui Moș Crăciun”  
OBIECTIV(OBIECTIVE) 

01 - să se implice în activități de timp liber, într-un cadru organizat, în scopul favorizării unui 
climat de socializare. 

02 - să-și dezvolte abilitățile de interacțiune socială; 
03 - să-și dezvolte abilitățile practice prin realizarea unor ornamente, decoruri de iarna; 
04 - să-și dezvolte gustul pentru frumos și îndemânarea; 



2. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
În cadrul întâlnirilor online elevii clasei a II a SBS B au fost antrenați în jocuri de mișcare , 

distractive, au purtat discuții pe tema zilei ,,Orășelul lui Moș Crăciun” și au avut ca temă  realizarea 
unei diorame sau a unui desen de iarnă 

  
 REZULTATE ŞI PRODUSE FINALE 
  

    
 
 
3. TITLUL ACTIVITĂŢII,,Povești la gura sobei” 
OBIECTIV(OBIECTIVE)  

01 să-și dezvolte abilitățile de interacțiune socială; 
02 -să-și manifeste interesul pentru lectură 
03 să-și formeze deprinderile de organizare în mod util și reconfortant a timpului liber; 
04 să se familiarizeze cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către oamenii 

acestor locuri și cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile dedicate  acestei 
sărbători;  

05 - să redacteze o scrisoare 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Elevii au prezentat cărți / povești de iarnă pe care le-au citit, precum și informații despre 

Crăciunul în alte zone ale lumii.  
Ca team au avut un joc didactic, ,,Învârte o poveste”, prin care au creat o povestioară pornind 

de le câteva cuvinte cheie. 

 
 REZULTATE ŞI PRODUSE FINALE 

  

 
 
 
 



 
4. TITLUL ACTIVITĂŢII Atelierul decorațiunilor de Crăciun , cu participarea invitaților de 

la Centrul cultural Al. Marghiloman Buzău 
OBIECTIV(OBIECTIVE) 

01 să se implice în activități de timp liber, într-un cadru organizat, în scopul favorizării unui 
climat de socializare. 

02 să-și dezvolte abilitățile practice prin realizarea unor ornamente, decoruri de iarna; 
03 -să-și formeze deprinderi de organizare în mod util și reconfortant a timpului liber; 
04 să redacteze felicitări cu anumite ocazii; 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Elevii au fost antrenați de n-nele învățătoare și d-nele bibliotecare de la Centrul  
Marghiloman în realizarea unei activități practice pentru realizarea unei decorațiuni de Crăciun.  

 REZULTATE ŞI PRODUSE FINALE 

   
 
4. TITLUL ACTIVITĂŢII Atelierul de turtă dulce  
OBIECTIV(OBIECTIVE) 

01 să-și dezvolte abilități de interacțiune socială; 
02 să-și dezvolte trăsăturile pozitive ale caracterului și personalității elevului. 
03 să pregătească ingredientele necesare; 
04 să prepare un fel de mâncare sub supravegherea unui adult; 
05 să se implice în activități de timp liber, într-un cadru organizat, în scopul favorizării unui 

climat de socializare. 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Elevii au fost provocați la diferite jocuri și concursuri pe tema Sărbătorilor de Iarna, apoi au 

fost  
provocați să petreacă timp împreună cu mămicile și să pregătească turtă dulce pentru Moș sau 

să decoreze cât mai ingenios masa. 
 REZULTATE ŞI PRODUSE FINALE 
  

   
 



5. TITLUL ACTIVITĂŢII Atelier de colindat  
 OBIECTIV(OBIECTIVE) 

01 să se familiarizeze cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către oamenii acestor 
locuri și cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile dedicate  acestei sărbători;  

02 să-și dezvolte trăsăturile pozitive ale caracterului şi personalităţii  
03 -să-și valorifice talentul şi  aptitudinile artistice ; 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Elevii au interpretat colinde cunoscute sau au prezentat tradiții deosebite ce se desfășoară în 

această perioadă. Un moment special a fost acela în care una dintre fete ne-a prezentat un colind de 
le câteva sute de kilometri depărtare, tocmai din Spania unde plecase în vizită la tatăl ei. Colindul i-a 
făcut curioși, i-am invitat să  asculte și alte colinde cunoscute în alte limbi:  Renul Rudolf, Pruncul 
divin, Cântece de Crăciun, sau altă variantă a cântecului Renul Rudolf. Nu am uitat să dansăm și să 
ne distrăm: Jingle bells sau Merry Twistmas 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la 
creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere 
al educaţiei pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în 
cadrul unei acţiuni concrete; 

- acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 
- se creează legături la nivelul comunităţii; 
- se stimulează gândirea critică; 
- se educă percepţia multiculturalităţii, 
-se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 
  Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să 

acumuleze cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. 
Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili 

un cod unitar de cerinţe. În urma colaborărilor constante cu părinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi 
cunoaşte mai bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee 
educative adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului. 

Semestrul II al anului trecut și anul acesta școlar a fost mai dificil să planificăm și să desfășură 
acititățile extracurriculare care sunt atât de așteptate și de plăcute de către elevi. Cu toate piedicile 
care au existat totuși am căutat soluții și idei care să se preteze și activității online și cred eu că au 
fost niște activități reușite, atât prin prisma rezultatelor obținute, cât și prin feed-back-ul primit de la 
elevi și părinți care au fost direct implicați de această dată în toate activitățile.  

Cu acestă ocazie am experimentat și am desoperit noi moduri prin care să desfășor  aceste 
activități cu același impact și rezultate deosebite, la fel ca în cazul unor activități față-în-față. 

 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uArFYpxDOoU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dXUN7Yo98Iw&list=PL5LgJuZe-p6iCyod6qeoAdPp78nG2yAvG&index=4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dXUN7Yo98Iw&list=PL5LgJuZe-p6iCyod6qeoAdPp78nG2yAvG&index=4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=myoMjxnYaeM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SIy1AHkgPyI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rn4R-fqlQj4&list=PLMkr8EEg5_VLp7Egwq_YNkM2c9Z6xXSra&index=2
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=23vmZ-r2RaY


 
Despre școala online…și nu numai… 
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Dacă cineva ne-ar fi întrebat acum 2 ani dacă ar putea exista, în România,  un tip de predare 
online, cu siguranță răspunsul ar fi fost NU. Am fi găsit o mie de motive pentru care am fi spus că 
așa ceva  nu se poate realiza așa ceva.  

Însă noua situație epidemiologică, ,,pandemia”,  a impus școala online ca soluție inovatoare,  
provocatoare, care ne-a dat multe bătăi de cap. Provocarea a fost  atât pentru copii și părinți, cât și 
pentru profesori.  

Școala online este un experiment care ne arată că avem foarte multe  lucruri pe care trebuie să 
le îmbunătățim, că putem să învățăm în același ritm și împreună cu elevii noștri, chiar să învățăm de 
la ei. Percepția noastră despre acest tip de școală este modelată de personalitate, condiție socială și 
încrederea pe care o avem în noi.  

Au apărut numeroase întrebări legate de această  modalitate de lucru cu elevii, opinii pro și 
contra pe care o să încercăm să le scriem în câteva rânduri.  

Argumente PRO școală online: 
• Creșterea timpului petrecut în cadrul familiei, mai ales la cei mici, este mai mare  
• Diminuarea stresului de dimineață cu trezirea, îmbrăcatul, drumul până la școală   
• Flexibilitate maximă deoarece copilul poate studia de oriunde, necesară e conexiunea la 

internet și desigur, echipamentul disponibil. 
• Copiii câștigă încredere deoarece sunt acasă, în mediul lor, cu părinții, bunicii alături. 
• Creșterea interacțiunii în domeniul activităților școlare între părinte și copil pentru o implicare 

responsabilă în obținerea performanțelor academice 
• Copiii, dar și profesorii sau învățătorii vor deveni mai buni în relația cu tehnologia. 
• Creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre didactice; 
• Școala online reduce riscul îmbolnăvirii copiilor. 
Argumente CONTRA școală online: 
• Posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără interacțiune directă, față în față cu 

profesorii și colegii. 
• Lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tableta, conexiune la internet și chiar curent 

electric) și fluctuațiile imprevizibile ale rețelelor de internet. 
• Pregătirea precară a utilizatorilor – profesori și elevilor / părinți pentru activitatea de predare-

învățare-evaluare online. 
• Evaluare deficitară 
 
Tipuri de activități mai deosebite desfășurate online: 
Am ales o zi pe săptămână, numită Ziua Jocului! 
Diferite sarcini:  
- Alege un obiect din casă de culoare: albastru, galben, etc…. într-un timp bine definit 
-Îmbracă-te in 2 min. într-un personaj cunoscut și prezintă-te  
-Premierea celui mai frumos costum, prin acordarea de puncte pe chat 
-Ne sărbătorim ziua de naștere cu aplicația:  
https://teacher.gynzy.com/#/en-us/docent/board?mode=pointer 
-Jocuri matematice: 
https://teacher.gynzy.com/#/enus/docent/board?mode=pointer 

https://teacher.gynzy.com/#/en-us/docent/board?mode=pointer
https://teacher.gynzy.com/#/enus/docent/board?mode=pointer


-Jocuri /diferite întreceri:  
https://wordwall.net/community?localeId=1048&query=organe%20interne 
-Fazan- cuvinte cu literele învățate, propoziții…. 
-Proiect tematic ,, Curcubeul din viața  mea “-  
În fiecare zi copiii s-au îmbrăcat într-o culoare a curcubeului stabilită, au prezentat obiecte ce 

aveau acea culoare, au scris cu culoarea respectivă, au desenat doar lucruri, obiecte ce au culoarea 
respectivă….au avut o legumă, un fruct de acea culoare cu ajutorul căreia a încercat o rețetă ,, 
fantastică”. 

La sfârșitul proiectului am sărbătorit curcubeul cu tort virtual!!!! 
Foarte multe activități deosebite am realizat și în cadrul școlii online, chiar dacă, la început, 

păreau imposibile !!! 
 

  

https://wordwall.net/community?localeId=1048&query=organe%20interne
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În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie consonantă cu toate 

modificările şi transformările survenite în ceea ce priveşte finalităţile educaţiei, conţinuturile 
învăţământului, noile cerinţe ale elevilor şi ale societăţii. Metodologia se cere a fi permisivă la 
dinamica schimbărilor care au loc în componentele procesului instructiv- educativ. Calitatea unei 
tehnologii este dată de flexibilitatea şi deschiderea ei faţă de situaţiile şi exigenţele noi, complexe, ale 
învăţământului modern. 

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 
sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat 
caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learninig, învățare online, etc), 
în suprapunerea problematizării pe fiecare metodă şi tehnică de învăţare, reuşind astfel să se aducă o 
însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 
metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu 
activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă independentă. 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, deci pe promovarea 
metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi 
creativităţii, iar învățarea online aduce cu sine  toate  constanțele  pe care trebuie să le    îndeplinească 
acest  tip de învățare. 

Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în 
înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile 
interpersonale, de grup, sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi 
colective. În învățarea online  aceste relații fie suferă o ruptură (atunci când cadrul didactic nu 
,,ajunge” la sufletul copiilor și aceștia nu reacționează în consecință, fie ating un grad și mai înalt în 
coeziunea grupului. 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 
participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare activă şi cu rezultate evidente. Astfel 
dacă în pedagogia tradiţională se transmite informaţia deja prelucrată prin metode frontale, în 
pedagogia interactivă se promovează „un model de instruire de tip reflexiv-interactiv, care 
încurajează reflecţia interioară-individuală şi colectivă, precum şi dezbaterea diverselor probleme, 
experimentarea directă asupra obiectelor, fenomenelor şi proceselor realităţii ca o pregătire pertinentă 
pentru integrarea în societate.”(M.Bocoş, 2013,p.51). 

Interactivitatea presupune atât cooperarea ca formă motivaţională a afirmării de sine, cât şi 
competiţia. Ele nu sunt antitetice, ambele implică un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu 
comportamentul individual.       

Acţiunea educaţională, vizează producerea unor schimbări de natură cognitivă,  afectiv- 
motivaţională, atitudinală şi comportamentală la nivelul celui supus instruirii, iar modernizarea 
metodologiei didactice reprezintă un element fundamental al reformei pedagogice deoarece, în 
evoluţia copilului, metodele joacă rolul unor preţioase instrumente de cunoaştere a realităţii, de 
acţiune reală, de integrare în societate.  

 



Diseminare proiect ,,ȘCOALA DE BANI  PE  ROȚI”  

a) Argument: 

Ca dascăli și  părinți sigur ne găsim cu toții mai devreme sau mai târziu în situația în care să 
vorbim cu cei mici despre bani. Dacă până acum acest subiect  era TABU, pentru că "acestea sunt 
discuții de oameni mari", în contextul actual  am găsit parteneri  care  discută acest subiect în mod 
profesionist. 

La Școala de Bani credem că educația financiară începe de la o vârstă fragedă. Cei mici cresc 
într-o lume cu multiple oportunități. De aceea au nevoie să învețe de mici ce sunt banii și cum să 
folosească banii ca pe un instrument pentru o viață mai bună, nu ca pe o povară. 

b) Obiective:  
 

➢ Stimularea interesului pentru informații financiare funcție de vârsta  elevilor,;  
➢ Cunoaşterea valorii banilor, astfel încât ei să înțeleagă  semnificația practică a acestora în 

accesibilitatea vârstei copiilor; 
➢  Capacitatea de face diferența dintre nevoie și dorință; 
➢  Realizarea unor activități și jocuri cu copiii pentru a le vorbi despre bani și a-i face să capete 

obiceiuri financiare sănătoase; 
➢ Responsabilitatea financiară, pe înțelesul copiilor, pașii concreți pentru planificarea corectă 

și simplă a unui buget personal; 
➢ Conștientizare importantei produse de credit, analiza  beneficiilor  și a riscurilor   
 

c) Descrierea, pe scurt, a activității: 
     
Elevii au fost implicați în activițăți  care  au vizat  cunoștințe și abilități care tin de aspectele 

financiare. 
Activitatea a   cuprins diverse ateliere care i-au adus pe elevi  mai aproape de viața  reală  a 

banilor, au avut discuții constructive cu  reprezentanții BCR, partenerul care a demarat proiectul  
,,Școala de bani pe roți”  cu scopul de a aduce  acest proiect pilot  pentru cadrele didactice din toată 
țara, aceștia având  ocazia să le ofere elevilor materiale educative interesante care să-i ajute să 
intregreze noțiuni de educație financiară în materiile pe care le studiază în mod tradițional. Elevii au 
văzut  cât este  important, pe de o parte, cum diferite materii se întrepătrund și că nu sunt fără legătură 
între ele, cum poate au crezut, iar pe de altă parte, au conștientizat că educația financiară se regăsește 
în aspecte multiple ale vieții, vor înțelege aplicabilitatea ei în practică. 

 
d) Rezultate /Impactul activității  
• Elevii: 
- au aflat informații despre bani, importanța  lor și  modul în care  aceștia pot fi folosiți  
-au conștientizat că trăim într-o lume din ce în ce mai digitalizată, cu  o mulțime de documente 

financiare   (online sau  în continuare pe hârtie). 
- au vazut că, cu un control al bugetului ai cele mai mari șanse să îți atingi obiectivele financiare. 
-  au observat ca asigurându-ti un fondul de urgență ai suficiente resurse, iar în felul acesta, când 

vei avea de-a face cu o situație de criză, îți va fi mult mai ușor să o gestionezi.  
-  au văzut că există două feluri în care poți plăti mai repede datoriile: pornind de la cel mai mic 

la cel mai mare împrumut sau de la cea mai mare la cea mai mică rată a dobânzii, până când  nu mai 
ai nimic pe lista de plată.  

• Echipa proiectului: 
-a realizat o activitate în care, deși pe vreme de pandemie, a reușit să aducă    în viața copiilor 

informații foarte utile despre bani, economii  și moduri de gestionare al bugetului și situațiilor de criză, 
aducând   în casele, sufletele și conștiința tuturor  interesul pentru educația financiară. 

e) Evaluarea activității 



a. Evaluarea eficienței activității – consider că activitatea și atins obiectivele, acest fapt fiind  
relatat de atitudinea pozitivă si reacția educabililor, dar și a familiilor acestora 

b. Gradul de implicare al elevilor în desfășurarea activității fiind foarte mare- prezența și 
iimplicarea în   activitate a fost de 100%. 

c. Locația:   Aplicația GOOGLE CLASSROOM, clasa IV G (an școlar 2020-2021) 
d. Parteneri:  BCR-Proiectul ,,Școala de bani pe roți” 
 

f) Fotografii de la activitate 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE SUB SEMNUL PANDEMIEI 
 
 

Prof. BONDOR MIHAELA 
Prof. COSTEA MIHAELA 

LICEUL DE ARTE ORADEA 
 
 
Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i 
învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 

 
Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 

pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale 
și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod 
de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. Activitățile extrașcolare 
dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se 
astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

Anul 2020 a adus mutarea activităților educaționale în mediul online, ceea ce a constituit o 
provocare pentru toți cei implicați: elevi, profesori, părinți, în ceea ce privește orele de predare-
evaluare, dar și în ceea ce privește derularea activităților extrașcolare, care cu deosebire se desfășurau 
în alte locații decât sala de clasă și în formate cu interacțiune directă. 

Așa cum descrie și raportul UNICEF privind Crearea unor sisteme de educație reziliente în 
contextul pandemiei, închiderea școlilor la nivel global a afectat aproape 50 de milioane de copii, de 
la preșcolari la liceeni.  

Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale 
şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de 
educaţie a copiilor, ci şi activitățile extrașcolare. Dar, provocările sunt semnificative pentru toți: 
familii, profesori, comunități.  

Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, 
comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de 
vedere social, cât şi economic. (din raportul UNICEF) 

Analiza activităților extrașcolare desfășurate în această perioadă permit punctarea câtorva 
aspecte importante care descriu impactul pandemiei asupra copiilor.  

Astfel: 
• Din punct de vedere al informării despre coronavirus și pandemie, televizorul și 
internetul sunt sursele primare utilizate de către copii. 
•  În contextul creat de pandemie - mutarea școlii în spațiul online și limitarea 
posibilităților de deplasare și interacțiune față în față - frecvența utilizării internet-ului a crescut 

în rândul copiilor; în plus, copiii au profitat de această perioadă pentru a beneficia de mai multă 
odihnă decât în mod obișnuit. 

•  Copiilor le-au lipsit cu precădere posibilitatea de a-și întâlni prietenii și ieșirile la 
plimbare și în oraș. 
•  Incertitudinea generată de situația fără precedent creată de pandemie a fost resimțită de 
mare parte dintre copii; aceștia și-au împărtășit îngrijorările cu precădere părinților și 
prietenilor. De altfel, pentru mulți dintre copii, perioada pandemiei a însemnat construirea 
unei relații mai bune cu familia. 
•  Ajustările pe care copiii au trebuit să le opereze în gestionarea timpului și activităților 
zilnice în noul context creat de pandemie și de starea de urgență au fost suplimentate de 



schimbările generate de sistarea cursurilor școlare față în față. 
• Dorința crescută a tinerilor de a se exprima artistic și de a face cunoscute lucrările lor în mediul 

on-line, ca modalitate de interacțiune între ei , dar și între ei și comunitate. 
Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a 

elevilor, componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de 
frumos, iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului 
unei opere de artă etc. Acestea stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor 
etice: dreptate, toleranţă, pace, bunătate. 

Tranziția cu succes a activității didactice în online este importantă, atât retrospectiv – cu referire 
la semestrul 2 al anului școlar 2019-2020 – cât și în perspectivă, dat fiind caracterul dinamic al 
situației epidemiologice, care poate genera nevoia ca un număr crescând de școli să adopte temporar 
sistemul de predare hibrid sau chiar exclusiv de la distanță, ca în acest an. 

 
Fotografii realizate în cadrul activităților extrașcolare la Liceul de Arte Oradea: 
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SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL ONLINE 
 

 
BORBELY ȘTEFANIA SIMONA                                                                                

LICEUL TEORETIC TEIUȘ, JUDEȚUL ALBA 
 
 
Săptămâna Școala Altfel este un program dedicat activităților extracurriculare și extrașcolare, 

în cadrul programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Timp de o săptămână orele normale sunt 
înlocuite de activități speciale, pe care părinții, elevii și cadrele didactice le pot stabili împreună.  

Ca urmare a situatiei de urgență din cauza pandemiei de coronavirus covid -19, programul 
National “Scoala Altfel” se desfasoară tot în perioada prestabilită, online, cadrele didactice, parintii 
si elevii făcând “front comun” pentru realizarea acestui program. Activitățile sunt organizate de luni 
până vineri, iar numărul de ore petrecut trebuie să fie egal cu numărul de ore petrecut în mod normal 
online. Elevii care lipsesc de la ”Școala Altfel” vor primi absențe în catalog. 

Planificare activităților pentru Școala Altfel se realizează urmând prevederile metodologice, 
conform ORDINULUI nr. 5.034/2016 si a ORDINULUI nr. 3191/2019. 

Indiferent că ne referim la activități pentru elevi din ciclul de învățământ gimnazial sau elevi 
de liceu, profesorii și părinții trebuie să se documenteze cu atenție înainte, și să planifice activitățile 
din timp. Pentru planificarea activităților Școala Altfel trebuie să urmăm câțiva pași:  

1. Consultarea iniţială a elevilor şi apoi a părinţilor în cadrul şedinţelor tematice desfăşurate 
de învăţători şi profesori diriginţi. 

2. Stabilirea tipurilor de activități, a duratei lor, a modalităților de desfășurare și a 
responsabilităților în consiliul profesoral 

3. Cercetarea oportunităților de activități pentru Școala Altfel 
4. Completarea fișei de activitate propusă de ISJ (Inspectoratul Școlar Județean) 
5. Aprobarea activităților de către consiliul de administrație al unității de învățământ 
6. Desfășurarea activităților în săptămâna Școala Altfel 
7. Completarea raportului final de activitate pentru Școala Altfel. 
De la an de an aceste activitățile pentru Școala Altfel se pot schimba, iar profesorii sunt tot 

timpul în căutare de noi modalități prin care să-și surprindă plăcut elevii, mai ales din cauza pandemiei 
de coronavirus covid -19.  

Ca și tematică propusă pentru activitățile din săptămâna Școala Altfel pentru  ar putea fi 
următoarele: 

• ateliere de creatie literara; 
• activitati/ateliere  artistico-plastice; 
• activitati culinare/antreprenoriale; 
• activitati practico-tehnologice; 
• activitati de educatie rutiera; 
• activitati de educatie pentru sanatate; 
• activitati de educatie ecologica; 

https://www.didactic.ro/materiale/fisa-de-activitate
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/raport-scoala-altfel-model


• jocuri sociodinamice si/sau distractive; 
• activitati de matematica, fizica, chimie distractive; 
• activitati comune scoala-familie, online; 
• vizionari de filme, desene animate  si  piese de teatru pentru copii, online; 
• vizitare muzee în mediul virtual. 
Câteva resurse care se pot utiliza pentru astfel de activități: 
• Pentru comunicare on-line: http://www.loveforlife.ch/clasaVirtuala.php 
• Pentru un moment de sport: https://youtu.be/zxFiZPgss-8 
• Pentru a citi on-line: http://biblior.net/carti 
• Pentru expediții virtuale cu Google Expeditions, cu ajutorul telefonului mobil:  
• https://tinyurl.com/vsew8zr 
• Pentru vizitarea unor muzee din țară și străinătate:  
• https://tinyurl.com/ugucd7z, https://tinyurl.com/rz37qgt 
• Pentru învățarea programării prin joc: https://studio.code.org/courses 
• Pentru combinarea artelor cu programarea: https://gym.pencilcode.net/ 
• Pentru teatru on-line: http://www.operacomica.ro/, https://tinyurl.com/ujlm7ah. 
 
Exemple de activități pentru săptămâna Școala Altfel: 
1) Lumea acvatică – o activitate cu adevărat plăcută și distractivă. Cu ajutorul plastilinei, elevii 

vor crea un acvariu special pentru personajele mult dorite și iubite și apoi îl vor decora cu ajutorul 
sârmei plușate, a mărgelelor și a pietrelor colorate. Vor crea împreună universul fantastic subacvatic 
și vor învăța o multitudine de lucruri noi. 

2) Atelierul de creație ”Rama Foto” 
Un alt mod de a pune în valoare spiritul creativ al copiilor este un atelier de creație pentru rame 

foto. Ei vor deveni artiști, iar imaginația lor fără limite îi va ajuta să creeze un obiect unicat – o ramă 
decorată cu mult drag, în care să pună fotografia lor preferată. 

Obiectul va ocupa apoi un loc de cinste pe noptiera sau în camera de zi, unde atât copiii, cât și 
părinții lor să se poată bucura de el. 

3) Atelierul de creație ”Tricoul Meu” 
Oricine iubește tricourile cu imprimeuri cool, iar elevii vor fi încântați să își creeze propriul 

design. Copiii se vor distra pictând tricouri pe care le vor purta cu mândrie. Participanții la atelier 
folosesc vopsele speciale, așadar culorile de pe tricouri nu se vor șterge nici după mai multe spălări. 

După ce copiii pictează modelul dorit, lasă culorile speciale să se usuce. Pentru ca modelul să 
se imprime mai bine, vor călca tricoul timp de 5 minute, cu fierul de călcat. Tricourile se pot spăla 
manual sau în mașina de spălat, la o temperatura de 30 de grade. 

4) Atelier ”Tehnica Decupajului/ Șervețelului” 
Sub îndrumarea cadrului didactic copiii vor învăța tehnica decupajului și cu ajutorul șervețelelor 

își vor putea personaliza obiectele din lemn preferate, folosindu-și creativitatea. 
5) Atelier arts & crafts “Ghivece colorate” 
În cadrul acestui atelier, copiii vor învăța să decoreze ghivece, în care mai apoi să planteze flori. 

Nu numai că vor simți bine, dar vor și descoperi satisfacția de a face un lucru cu mâinile lor. Cadrul 
didactic le va insufla dragostea pentru plante și natură, într-o atmosferă plină de voie bună. 

 

http://www.loveforlife.ch/clasaVirtuala.php
https://youtu.be/zxFiZPgss-8
http://biblior.net/carti
https://tinyurl.com/vsew8zr
https://tinyurl.com/ugucd7z
https://tinyurl.com/rz37qgt
https://studio.code.org/courses
https://gym.pencilcode.net/
http://www.operacomica.ro/
https://tinyurl.com/ujlm7ah
https://www.bluparty.ro/atelierul-de-rame-foto/
https://www.bluparty.ro/atelierul-tricoul-meu/
https://www.bluparty.ro/atelier-tehnica-decupajului/
https://www.bluparty.ro/atelier-arts-crafts-ghivecele-colorate/


6) Atelier de arhitectură 
Atelierele de arhitectură introduc copiii și adolescenții în lumea arhitecturii. Ei au șansa să 

experimenteze, să-și imagineze și să creeze obiecte de design, să analizeze și exploreze mediul 
construit contemporan și să învețe principii de baza despre procesul de construire. 

Activitățile diferă în funcție de categoriile de vârste. liceeni pot participa la alteiere precum: 
design-ul de mobilier urban, ipostaze ale oraşului sau structuri arhitecturale. 

Copiilor cu vârste între 10-15 ani li se poate pregăti un atelier educativ, care include vizita la 
Galeria de Artă Europeană a Muzeului Naţional de Artă al României, iar a final, fiecare va încerca să 
schițeze galeria folosind regulile descoperite. 

7) Vizite virtuale la Muzeu 
Muzee care pot fi vizitate în cadrul programului Școala Altfel 202: 
- Muzeul Național de Geologie 
- Muzeul Național de Artă al României 
- Muzeul Național al Țăranului Român 
- Muzeul de Istorie a României  
- Muzeul Național de istorie naturală Grigore Antipa  
- Muzeul Literaturii Române . 
- Muzeul Național al Aviației Române  
8)Activități tehnico-științifice 
În cadrul activității de știință copiii vor face experimente surprinzătoare alături de un profesor 

excentric. Cei mici vor înțelege că anumite fenomene bizarre care pot fi explicate prin știință. 
 9) Atelierul de chimie ”Cum facem Slime?” 
Sub îndrumarea unui profesor trăsnit, copiii vor face fiecare propriul slime colorat. Substanța 

gelatinoasa va stârni râsul tuturor. Cine va reuși să-l facă pe cel mai mare?Este o activitate perfectă 
de relaxare prin care copiii se distrează și își dezvoltă spiritul de echipă.  

10) Ateliere de informatică și programare altfel, pentru copii 
În cadrul atelierului de informatică și programare organizat elevii vor fi îndrumați să creeze o 

secvență dintr-un joc sau o aplicație pe calculator. 
11) Activități Sportive ”Street Dance” 
Street Dance este un program de dans foarte activ, plin de ritm si energie  concentrat pe mișcări 

moderne. Este susținut de un coordonator de dans profesionist, din showbizz-ul autohton și se 
potriveste și adolescenților, care vor învăța diverse mișcări de dans contemporan tip RNB, hip-hop și 
street dance. 

  
Concluzii: 
Cu toate că din cauza situației stării de urgență cauzată de pandemia de coronavirus covid -19 

programul national “Scoala Altfel” s-a desfășurat online, acest fapt a avut și puncte tari pentru 
sistemul educațional, dar și puncta slabe. În continuare voi prezenta o analiză swot a acestui program 
realizat online cu elevii. 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

• varietatea activităţilor online realizate; 

http://www.mnar.arts.ro/
https://www.bluparty.ro/atelier-slime-nou/
https://www.logiscool.com/ro/courses


• socializarea elevilor şi în alt cadru/mediu decât cel al şcolii; 
• aplicarea practică, acasa, a cunoştinţelor dobândite în şcoală sau prin mijloace de comunicare 

online; 
• efectuarea unor activităţi în natură, în curte si gradină; 
• realizarea unor activităţi transdisciplinare online; 
• implicarea unui numar ridicat  de elevi în realizarea activitatilor; 

Puncte slabe: 

• imposibilitatea de organizare a unor excursii sau drumetii; 
• imposibilitatea realizarii unor activitati practice in aer liber, în scoala sau in alte institutii de 

stat; 
• acces destul de redus al elevilor, de acasa, la noile tehnologii; 
• dotarea materiala slaba a bazei sportive a scolii; 
• implicare redusa a parintilor elevilor de ciclu gimnazial si slaba participare a acestora la 

activitatile online; 
• implicarea aproape inexistenta a autoritatilor administratiei publice locale in derularea 

programului; 

Oportunităţi: 

• alegerea unor cariere în diferite domenii; 
• continuarea şi dezvoltarea colaborării cu partenerii din activităţile aferente acestei perioa-de; 
• iniţierea unor programe noi, online, cu parteneri şi colaboratori; 
• implicarea mai activă a părinţilor şi comunităţii în activităţile viitoare si constientizarea de 

catre acestia a importantei activitatilor desfasurate. 

Ameninţări: 

• dificultatea găsirii resurselor financiare pentru dezvoltarea unor proiecte iniţiate în această 
perioadă. 

• slaba implicare a parintilor in activitatile desfasurate; 
•  implicare redusa a unor cadre didactice in organizarea de activitati extrascolare si 

extracurriculare, realizate in mediul online;  
• tendinta tot mai evidenta a elevilor, in special, a celor de ciclu gimnazial, de a naviga, in 

permanenta, pe Internet, mai ales, pe retele de socializare (Facebook, Instagram etc.) ceea ce conduce 
la scaderea interesului acestora  pentru participarea la activitati extracurriculare si slaba implicare in 
activitati utile si interesante desfasurate online. 

 
  



 

TRADIŢII PASCALE 
ÎNCONDEIEREA OUĂLELOR 

 
 

BORDEA ELENA 
Liceul Tehnologic Iancu Jianu, jud. Olt 

 
  
Atelierul de lucru care s-a format în săptămâna Școlii Altfel, cu sprijinul cadrelor 

didactice din unitate, a avut un impact favorabil asupra elevilor implicați. 

 

Activitatea a debutat cu vizionarea unui film în care a fost prezentat modul în care ouăle sunt 

încondeiate: materialele folosite –ceară naturală, condei sau chișiță, ouăle cărora le-a fost scos 

conținutul –diferite modele: cărarea pierdută, laba gâștii, fierul plugului, frunza de stejar-și efectiv 

modul de încondeiere.  

În urma vizionării filmului, elevii au aflat că, deși este o activitate ce presupune mult efort, 

multă răbdare este o activitate foarte plăcută. Au aflat cum sunt încondeiate ouăle în Bucovina unde 

se mai numesc și ouă închistite -metoda încondeierii ouălor cu ceară în băi de culoare succesive -și 

în Buzău –ouăle sunt vopsite doar în roșu. În Bucovina ouăle sunt lucrate în etape succesive, ceara 

fiind folosită ca o folie protectoare pentru ceea ce se dorește a rămâne alb sau de o altă culoare mai 

deschisă.  

Au aflat că pentru a obține ouă încondeiate cu mai multe culori se va porni de la culorile 

deschise până la cele închise. Au aflat de asemenea din ce este confecționat condeiul – o țeavă foarte 

subțire de alamă, în interiorul căreia se află un fir de păr de porc și cum este înlăturată ceara de pe 

ouăpentru a obține produsul final. Ceea ce li s-a părut foarte interesant a fost faptul că aceste ouă sunt 

căutate și de străini, artizanii noștri participând la numeroase expoziții externe. 

Sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, elevii au reușit să încondeieze ouă, să le vopsească 

și să înlăture ceara, fiind foarte încântați de rezultatul muncii lor. 

Această activitate a avut un impact deosebit asupra elevilor, aceștia dându-și seama că și ei sunt 

capabili să obțină lucruri interesante cu puțină răbdare și puțin talent. În felul acesta și-au putut pune 

în valoare abilități și aptitudini practice necesare și în viața de zi cu zi. 

 

Elevii au fost puși în situația de a se ajuta reciproc pentru realizarea ouălor, astfel 

îmbunătățindu-se relațiile dintre ei și dezvoltându-se spiritul de cooperare, competiție și de echipă. 

Au realizat produse finite care au devenit subiect de competiție și de mândrie 

 



 
Rolul activităților extrașcolare 

 
 

Prof. Bordeianu Violeta 
Liceul “Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov, jud. Neamt 

 
 
 
In această perioadă de pandemie, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar 

profesorii împreună cu părinții au urmărit să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.  În 
general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, activități în care elevii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii.  

Pe lângă obiectivul central care vizează dezvoltarea copiilor, formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale acestora, atât pentru succesul lor, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă, elevii au fost constrânși, de asemenea, să descopere într-un ritm intens formatul 
digital și să-l utilizeze în scop academic.  

        
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Acestea 

au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul 
copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, gândirea critică, toleranța față de ideile celorlalți, 
deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere. Astfel, copilul dobândește aptitudini 
necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață.  

Vizitele în grădina botanică, în parc sau la muzeu, excursiile tematice sunt contexte în care 
elevii devin mai deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe practice, noțiuni 
care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. Pentru cadrele didactice, aceste activități extrașcolare 
sunt adevarate probe de creativitate. Printre cele mai îndrăgite activități extrașcolare se numără 
serbările cu tematică diversă, expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, concursurile școlare, 
carnavalurile, întrecerile sportive, activitățile de plantare și îngrijire a spațiului verde sau chiar 
flashmob-urile.  

Cu siguranță, o importanță deosebită o are tehnologia în viața de zi cu zi, iar copiii sunt foarte 
ușor de atras de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. Cursurile de robotică sunt o oportunitate pentru cei care 
vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea, să îmbine distracția cu educația.  

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți în fața provocărilor, mai încrezători în propriile 
idei și mai creativi. Pentru copii pasionați de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii, care 
își pun diverse întrebări despre Univers și despre planeta noastră, s-au creat cluburi și cercuri 
tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și 
pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare 
locațiile fizice au fost închise, copii au continuat explorarea în online, alături de instructori care 
adaptează curricula pentru noul format. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele. Atelierele 
creative de arte frumoase stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-nu-stiai-despre-invatarea-prin-joaca/


imaginația copiilor. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un 
mindset sănătos ca viitor adult.  

Chiar în timpuri de pandemie, profesorii au motivat elevii să-și improvizeze un loc special 
pentru creație în spațiul în care locuiesc, astfel încât aceștia să se simtă liberi să evadeze în natură 
prin intermediul picturii. Sub îndrumarea profesorului de informatică, elevii pot de asemenea, să-și 
unească talentul creativ cu cel tehnic, să descopere viața de graphic designer, pentru a învăța să-și 
creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum universul lui. Pentru 
a îmbogăți cunoștințele elevilor despre comunitatea în care aceștia trăiesc, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, profesorul poate propune elevilor o “excursie virtuală” prin muzeele 
internaționale sau grădinile zoologice care “și-au deschis porțile”  în online.  

Atelierele de gătit sunt, de asemenea perfecte pentru a educa elevii în spiritul unui mod de viață 
sănătos, dar și delicios. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un 
motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e 
supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Acest tip de activitate 
extrașcolara implică lecții de nutriție, învățarea de către elev a modului cum se pregătește mâncarea 
și formarea unor obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de 
nutriție, aceștia învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează 
cu ingredientele. O metodă bună de a-i învăța să își pregătească singuri mâncarea sănătoasă, dar și să 
devină mici chefi creativi.  

Trăim într-un spaţiu multicultural și, având în vedere fenomenul de globalizare care a luat 
amploare în ultimii ani, dar şi accentul care se pune pe valorile naţionale, este imperios necesar ca 
educaţia să se concentreze pe promovarea propriilor valori, dar şi pe cunoaşterea şi aprecierea altor 
culturi.  

Şcoala este cadrul în care elevii învaţă să se poarte în societate, să ia contact cu propria cultură, 
dar şi cu culturi diferite. Dirijarea lor spre o atitudine de promovare a valorilor naţionale vine în 
întimpinarea nevoilor fundamentale ale societăţii noastre, şi anume acelea de a-şi păstra o identitate 
la care să se raporteze permanent. Cu ocazia diverselor sărbători religioase, profesorul poate organiza 
activități extrașcolare cu scopul de a promova tradiţiile şi obiceiurile poporului român.  

De exemplu, în preajma Sărbătorile Pascale se pot desfăşura ateliere de lucru cu următoarele 
teme: decorare de ouă şi confecţionare de suporturi pentru ouăle pictate, confectionare de decoruri 
pascale sau decoruri de primăvară (coșulețe, felicitări, machete etc.), realizare de colaje, lucrări 
plastice şi creaţii proprii, organizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor. Toate aceste activitati au 
drept scop stimularea creativității elevilor, încurajarea libertății de exprimare, cultivarea în sufletul 
elevilor a sentimentelor de apartenenţă la neam, de iubire şi preţuire a rădăcinilor şi valorilor 
poporului nostru. 

Părinţii manifestă un real interes pentru organizarea de activităţi extrașcolare în care să fie 
implicaţi, iar acestea devin oportunități reale pentru crearea unor bune relaţii de comunicare între 
profesor-elevi, profesor-părinți.  

 

 

 

 

 



 

„CREȘTEREA... PE DINĂUNTRU”. CONSILIEREA PĂRINȚILOR,                           
UN PAS IMPORTANT ÎN EDUCAREA  COMUNĂ A COPIILOR 

 
 

Profesor, Borgovan Maria 
Școala Gimnazială Dorna Arini/ G. P. N. Dorna Arini 

 

 
Într-un prezent în schimbare accelerată, traversat de momente de impredictibil, dincolo de 

gravitatea contextului care presupune „distanțare socială”, afectând implicit  relațiile interpersonale, 
putem fi, în calitate de educatori ai grupei de preșcolari și prieteni consilieri ai părinților acestor copii. 

 
Dincolo de „întâlnirea” zilnică propusă copiilor pentru desfășurarea activităților online, 

activități în care părinții preșcolarilor sunt co-participanți, mai mult sau mai puțin activi, prin 
activitățile de „consiliere online” săptămânale cadrul didactic contribuie la buna informare a părinților 
cu privire la importanța activităților educative desfășurate de copii, primesc feed-back pentru 
activitățile derulate cu copii și, nu în ultimul rând, primesc informație pertinentă referitoare la 
cunoașterea copiilor. 

Părinții sunt cei care observă că cei mici cresc de la o lună la alta, în salturi și parcă, întotdeauna 
mai repede decât se așteaptă ei.  

De departe, dezvoltarea emoțională trebuie să fie preocuparea constantă a oricărui adult, părinte 
sau educator, care are grijă de copil. Dezvoltarea emoțională precede dezvoltarea motorie și cognitivă 
a copilului și le sprijină. 

Exemplific câteva idei de consiliere a părinților în grădinița de acasă, în scopul de a contribui 
la dezvoltarea emoțională a copiilor ca parte integrantă a dezvoltării complete a individului. 

Nivelul inteligenței emoționale poate fi măsurat din perspectiva prezenței sau absenței anumitor 
abilități. Cunoașterea de sine nu se traduce prin autosuficiență, înseamnă înțelegere realistă și 
acceptare pozitivă, cu deschidere spre o  continuă evoluție. Cum dezvoltăm cunoașterea de sine a 
copilului? 

 „Dați-i voie să aibă o voce proprie”. E important să ne educăm copilul formând 
comportamente și obiceiuri adecvate, dar să nu uităm să-l încurajăm să-și exprime în mod civilizat 
opiniile, cu mențiunea că exprimarea lor nu atrage automat după sine și respectarea lor. Dacă unui 
copil nu i se îngăduie să aibă opinii sau preferințe, ci întotdeauna i le impunem pe ale noastre, pentru 
„că știm noi ce e mai bine pentru el”, copilul nu va ști ce trebuie să-și dorească. 

„Ajutați-l să găsească asemănări și deosebiri între sine și ceilalți”. E important pentru copil să 
înțeleagă prin ce se aseamănă și se deosebește de cei din jur (de la trăsături fizice la trăsături de 
personalitate: temperament, caracter, abilități, aptitudini, talente), să-și descopere calitățile și 
defectele personale, atuurile și propriile limite, să vadă calitățile și defectele celor din jur, fără să le 
judece, doar observându-le. 

„Apelați la discuții, povești, filme și jocuri de rol”. Adesea e dificil să porți o discuție cu copilul 
despre sine însuși, chiar și la vârsta adolescenței. Ca părinți, generați astfel de discuții cu cei mici, să-
și poată exprima liber opiniile și, navigați cu atenție printre întrebări și răspunsuri, fără să faceți 
analogii cu proprii copii și, mai ales, fără să le țineți morală. De asemenea, jocurile de rol permit 
experimentarea comportamentelor diverse și oferă ocazia să dăm curs propriei voci, prin vocea 
personajelor pe care le interpretăm ca la teatru, fără riscul de a ne expune prea mult. 

„Autodezvăluirea” părintelui, va încuraja astfel autodezvăluirea copilului. 
De o importanță deosebită în dezvoltarea emoțională a copilului se bucură formarea abilității 

de a empatiza, adică de a te pune în locul celuilalt, de a-i recunoaște , înțelege și accepta emoțiile, 
fără a-l judeca.  



Cum dezvoltăm empatia copilului? 
 
„Ajutându-l să-și (re)cunoască atât emoțiile proprii, cât și pe ale celorlalți”, cu ajutorul 

„emoticoanelor”, fotografiilor, ilustrațiilor, filmelor, pieselor de teatru, dar cel mai bine în joacă și 
prin observarea lor în timp real (cu ajutorul expresiei feței, a gesturilor și posturii corpului). 

„Recunoscându-i și validându-i emoțiile”(Înțeleg că ești supărat pentru că ți-ai pierdut jucăria) 
în locul invalidării lor, în încercarea de a consola copilul. 

„Ajutându-l să descopere lucrurile care-i îmbunătățesc starea”: cum să se liniștească singur, 
cum să se încurajeze, cum să aibă o inițiativă etc. 

„Prin jocuri, observații și discuții”, putem exersa împreună cu copilul recunoașterea emoțiilor. 
Abilitatea de autocontrol echivalează cu autocenzura sau cu înfrânarea, fiind definită ca 

deprinderea de a-ți gestiona eficient propriile emoții, sentimente și comportamente, de a te opri la 
timp din comportamente inadecvate, deranjante, sau de a te abține de la comportamente care, deși 
sunt însoțite de plăcere, au efecte negative asupra ta.  

 
Cum dezvoltăm auto-controlul copilului nostru? 
 
Copiii au nevoie să învețe reglarea emoțională, adică să-și dezvolte abilitatea de a-și controla 

comportamentul declanșat de o emoție. Prin urmare, trebuie să se obișnuiască să tolereze frustrarea, 
să facă față fricii, să se apere, să rabde să stea singuri, să negocieze prietenia. 

- Jocurile de tipul „Stop și hai” și „Scaunele muzicale” , cursele cu obstacole, jocuri cu reguli  
precum și strategiile de tipul „Oprește-te și gândește” sau „Numără până la zece”, îi ajută să deprindă 
controlul impulsivității. 

- Controlul impulsivității nu poate fi conceput în absența strategiei alternative acceptate („Cum 
aș putea să fac altfel?). Aceste alternative comportamentale pozitive, vor fi recompensate, la început, 
de fiecare dată, ba chiar și încercările nereușite ale copiilor deosebit de impulsivi. 

- Cardurile „de ținut minte” îi ajută pe copii să-și amintească ce au de făcut exact în acele 
momente în care emoția intensă le „întunecă” judecata („Când ești la rând, păstrează distanța față de 
persoana din fața ta”). 

- Este foarte important să-l ajutăm pe copil să realizeze  „legăturile dintre acțiunile sale și 
emoțiile sale” („Cum crezi că s-a simțit copilul pe care l-ai lovit? Cum te simți tu când ești lovit? Ce 
anume te-a supărat?”). 

Limitele și regulile clare, adecvate și rezonabile sunt, de departe cea mai importantă măsură 
prin care putem să-i dezvotăm toleranța la frustrare și capacitatea de autocontrol, de aceea trebuie să 
le folosim ca pe niște ghidaje, în loc să ne ferim de ele.  

Abilitatea de a crea și menține relații sociale bune, sau, pe scurt abilitățile sociale, sunt extrem 
de importante, pentru că trăim printre oameni și fiecare dintre noi este unic și diferit. Abilitățile sociale 
sunt perfect compatibile cu onestitatea și autencititatea.  

 
Cum dezvoltăm abilitățile sociale ale copilului? 
 
- „Discuțiile libere sunt esențiale”. Aceste discuții trebuie să ocupe un minim de 15 minute 

zilnic. Tema va fi la alegerea copilului, iar părintele se va abține de la orice judecată, scopul fiind 
doar de a face conversație, nu de-a  „educa”.  

- „Să comentăm împreună filme, cărți, situații, știri” în care , ca părinte, nu urmăresc să-mi 
impun părerile, ci să aflu ce crede el referitor la anumite situații sau personaje. 

- „Participarea la diverse activități sociale”: petreceri, reuniuni, evenimente, expoziții, vacanțe 
în familie sau în grup, în cadrul unor tabere, îi vor da copilului ocazia să se adapteze la diverse situații 
și actori sociali. 

- „Să evităm hiperprotecția”, adică să nu ne implicăm excesiv în a controla mediul copilului 
pentru a minimiza eventualele experiențe negative. 

 



 Avem datoria de a ne dezvolta emoțional mai întâi noi, pentru copiii noștri și astfel, prin ei, 
avem ocazia de a recupera o parte semnificativă a psihicului nostru, primind șansa unei vieți împlinite. 
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Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.   

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care 
le urmează.  

Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se potrivesc miciilor școlari 
în această perioadă în care #stămacasă, care îi  vor menține activi și curioși  și care le vor dezvolta 
multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător sunt cele care au legătură cu artele 
frumoase, precum sunt și științele.  Acestea îi ajută  pe copii să gândească logic și analitic și să rezolve 
probleme, atelierele de arte le stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea 
și imaginația.  

Mai mult, îi ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca 
viitor adult. De aceea e important să i se ofere copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi un viitor 
pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.            

Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acţiuni directe  cu  obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 
elevii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de natură, față de om și realizările sale.  

Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a 
aptitudinilor. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  



Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Școala ”altfel” în online 

 

Prof. Boros Katalin                                                                                                         
Școala Gimnazială ”Szent Istvan” Sâniob 

 

1. Introducere               
De-a lungul anilor  am observat că natura elevilor se schimbă, interesele lor se schimbă, 

întâlnind an de an noi generații,  cu noi viziuni și interese. În zilele noastre, elevii nu mai sunt cum 
eram noi odinioară. Ceea ce ne interesa pe noi acum zeci de ani, nu-i mai preocupă pe copiii de astăzi. 

Totul se schimbă, pe zi ce trece .O mare schimbare s-a petrecut anul trecut, când școlile din 
întreaga țară au trecut dintr-un mediu tradițional, într-un mediu online,de la învățarea  ”face to face” 
la învățarea cu ajutorului aparatelor electronice (telefoane, calculatoare, laptopuri, tablete). Dacă 
nouă, dascălilor ne–a fost greu, oare cum le-a fost  elevilor? Să nu  uităm că în centrul atenției trebuie 
să-l avem pe cel care învață. Toți elevii sunt diferiți, toți necesită o tratare cu seriozitate și apreciați 
ca indivizi. Noi, ca dascăli, trebuie să descoperim nevoile individuale ale elevilor și să încercăm să 
găsim modalitățile cu care–i putem satisface aceste nevoi,fie pe plan școlar, fie pe plan sentimental, 
familial. 

De mai multe decenii, s-au încercat diferite strategii de predare pentru a-i atrage pe elevi și a-i 
face să fie încântați, preocupați de învățare. Învățământul pur teoretic trebuie limitat,iar acele strategii 
care au la bază caracterul practic al educației, trebuie extinse cât mai mult posibil, astfel încât să se 
apropie de viața reală, de zi cu zi.      

Tot timpul s-a vorbit de activizarea, modernizarea, schimbarea învățământului. A sosit 
momentul în care nu ajunge numai să vorbim, ce trebuie să și facem lucrurile „altfel”. 

 

2. ”Școala altfel ” în pandemie 
Anul școlar trecut a apărut noua situație, în care ne aflăm și acum. Săptămâna intitulată „Școala 

altfel”, chiar că s-a întâmplat altfel în acești ultimi ani școlari, având activitățile în mediul online. Nu 
am avut încotro, noi, dascălii ne–am adaptat la aceste împrejuriri și am încercat să facem activitățile 
alese cu elevii noștri, să le fie cât mai interesante, să nu-i plictisească și să le fie cât mai util. 

Pe lângă concursurile și activitățile tradiționale de cunoștințe generale, am introdus unele 
noi:activități / concursuri științifice, activități handmade, turism virtual, concurs de gătit, sport online, 
carnavalul costumelor istorice etc. 

Toate aceste activități au fost alese să dezvolte personalitatea, încrederea în sine, gândirea 
critică a elevului, să-i folosească în viitor și nu în ultimul rând să folosească instrumentele digitale 
într-un mod util. Prin aceste activități, elevii își descoperă diferite talente, pasiuni și pot dezvolta 
abilități, pe care, poate în mod tradițional nu nu ar fi putut să o facă. Trebuie să folosim totul în 
avantajul elevilor. 

Elevii au fost fascinați de tot ceea ce se întâmplă, experimentând lucruri noi:  

• au putut încerca să facă experiențe de fizică/chimie cu materiale din bucătărie, lucrând în 
”laboratorul” lor propriu, bucătăria de exemplu, spre „bucuria” părinților, dar sub îndrumarea 
profesorilor, 



• au pregătit mâncare din alimente sănătoase, fiind o ocazie foarte bună pentru a găti împreună 
profesor-elev, eventual profesor-elev-părinte, 

• au fost efectuate excursii virtuale la muzee,grădini botanice/zoologice,locuri istorice,ceea ce 
pentru unii poate nu va fi realizat niciodată din cauza situațiilor materiale, 

• au pictat pietre cu acuarele, vopsele pe bază de apă sau ulei, lacuri de unghii etc., folosindu-
și imaginația, stimulându-și creativitatea, 

• au făcut ghiveciuri de flori din flacoane, pictându-le haios, oferindu-le diferite fețe/chipuri, 
• au participat la concurs internațional de Crăciun, în parteneriat cu Moldova, la făurirea unor 

decorațiuni de brad de Crăciun (Anexa1.), obținându-se chiar două diplome, 
• și-au făcut diferite costume pentru a participa la „carnavalul costumelor istorice”,aici 

participând și profesorii, care au dat și ei dovadă de voie bună și exemplu pentru copii, de a descoperi 
lucruri din istorie, artă, într-un mod plăcut. Au fost aleși ca punct de plecare personalități din 
istorie,din tablouri cunoscute, ca de exemplu Gioconda, Flora, Vlad Țepeș, Marie Curie (Anexa2.), 
Cezar sau Kleopatra. 

Am menționat doar câteva din activitățile noastre desfășurate în mediul online, în timpul 
pandemiei în săptămâna altfel.Se vede că sunt activități care necesită puțină pregătire din partea 
dascălilor și elevilor,dar care pot fi realizate cu mare ușurință.În fiecare an, dupa săptămâna „altfel”, 
facem o nalază SWOT, discutăm despre tot ce s-a întâmplat în această săptămână, toate 
caracteristicile pozitive și negative petrecute în cadrul activităților, notăm ceea ce a fost foarte bine 
și trebuie repetat și tot ce nu a mers cum a trebuit și va trebui modificat. 

3. Concluzii 
Activitățile extrașcolare și modalitățile de realizare a acestora au o importanță deosebită în a 

cunoaște personalitatea fiecărui elev,iar parteneriatul cu părinții ,pentru realizarea activităților pune 
o notă familială în relația dintre școală și familie. 

4. Anexe 
Anexa 1. „Clopoțelul magic”, premiul II, categoria elevi, decorațiune de brad de Crăciun 

               „O imagine sclipitoare din trecut”, premiul II, categoria profesori 

 
Anexa2. „Marie Curie  și Boros Katalin”(profesoară de matematică-fizică) 

 



 

PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 

 

Prof. Boroșescu Simona Delia                                                                                                    
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 – Galați 

 
 

Educația vârstelor mici este considerată temelia personalității individului, de aceea, educația 
trebuie să răspundă, în primul rând, nevoilor individuale și să realizeze echilibrul între acestea și 
dezvoltarea socială. Când copilul este mic, influențele sunt organizate și structurate de adulții ce îl 
înconjoară: mai întâi părinții și ceilalți adulți din familie, apoi educatoarea și ceilalți copii cu care 
relaționează. Responsabilitatea dezvoltării copilului, în primele etape ale vieții sale, revine familiei, 
apoi, grădiniței. Ceea ce asimilează copilul de la grădiniță, se poate pierde dacă familia nu întărește 
și nu valorifică suficient aceste achiziții. Prin urmare, pentru ca activitatea desfășurată în cadrul unui 
program de educație preșcolară să fie, realmente, pe termen lung, eficientă, este necesar ca specificul 
și obiectivele acesteia să fie prezentate familiei, pentru a ulterior să se inițieze o colaborare strânsă 
între aceasta și grădiniță. 

Activitatea cu părinții, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ 
din grădiniță, poate deveni un start bun pentru a crea părinților respect de sine, încredere în 
competențele lor, făcându-i mai buni. Fiind prima treaptă a sistemului de învățământ, implicarea 
părinților în programul educativ trebuie realizată încă de la început, întrucât așa își vor forma 
deprinderi de parteneriat cu grădinița și implicit cu cadrele didactice.  

Parteneriatul grădiniță - familie se referă la construirea unor relații pozitive între familie și 
grădiniță, la o unificare a sistemului de valori care va avea cu siguranță un efect benefic asupra 
copiilor, atunci când aceștia o văd pe educatoare sfătuindu-se cu părinții.  Toți părinții au nevoie de 
informații de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie înștiințați despre scopul de bază al programului 
educativ la care participă și trebuie implicați în luarea deciziilor. Părinții trebuie să fie la curent cu 
progresele copilului lor, dar și cu percepția pe care o are grădinița despre calitățile și problemele 
copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în care își pot ajuta copiii acasă.  

Parteneriatul, asigurarea coerenței influențelor educative și ale tuturor factorilor care acționează 
asupra copiilor este un deziderat major și trebuie să se realizeze. Problemele pe care le implică acest 
domeniu sunt multiple. Copiii care vin la grădiniță pot avea dificultăți de adaptare, atât în sensul 
socializării, cât și din punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora pot fi identificate de 
către educatoare, împreună cu părinții. Atât părinții copiilor cu dificultăți, cât și ai celor cu dezvoltare 
firească, este bine să fie consultați pentru a stabili programe educative, în care să se implice și familia.  

Parteneriatul dintre grădiniță și familie cunoaște numeroase forme în care activitatea propusă 
conduce la creșterea și educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi. Acestea sunt: 
ședințe cu părinții (care se pot realiza și în variantă on-line) - în care sunt prezentate principalele 
aspecte ale activității grădiniței, mese rotunde, propaganda vizuală - afișarea diverselor materiale pe 
teme de educație, în special materiale ce arată activitatea copiilor, participarea la diverse activități, 
serbări,  plimbări, excursii alături de copiii lor.  

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate bune, 
dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. Ca atare, putem spune că reuşita privind 
devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de 
bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat coresponsabil trebuie descoperită 
cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile succesului educaţional.  

Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi contemporane argumentează 
necesitatea unor interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei. Familia şi 



grădiniţa, ca agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi dezvoltarea 
copilului şi totodată pregătirea lui pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate. Părinţii trebuie 
să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie 
convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele 
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător.  

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este 
condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. Interesul 
comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare cu dublu sens, familie-grădiniţă, 
grădiniţă-familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi. Parteneriatul familie-
gradiniţă, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toţi factorii implicaţi: preșcolari, 
părinți, cadre didactice.  

În concluzie, putem spune că  rolul parteneriatului cu familia este primordial, întrucât, reuşita 
actului educaţional este asigurată de unitatea de cerinţe, existenţa unor reguli comune cunoscute şi 
fixate împreună aplicate atât în grădiniţă, cât şi acasă. 

 

  



 
 

GRĂDINIȚA ȘI FAMILIA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE chiar și în online 
 
 

Porf. înv. preșc. BORȘ ALINA ANNA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 STRUCTURĂ G.P.P. NR. 3 

LOC. MANGALIA JUD. CONSTANȚA 
 

 
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (Child`s Appeal) 

Mediul familial este o școală a sentimentelor, în care se modelează sub acest aspect 
personalitatea. Copilul trebuie socializat și modelat, iar fundamentele personalității sale, se realiează, 
în mare măsură în interiorul familiei acestuia. 

 
Grădinița reprezintă, de asemenea, principalul partener educativ al familiei, iar noul Curriculum 

pentru educația timpurie, pune accent deosebit pe parteneriatul cu familia, sublinind implicarea 
acesteia nu doar indirect printr-o participare financiară (sponsorizări, donații), ci mai ales direct prin 
participarea în luarea deciziilor legte de educația copiilor, prezența lor la activitățile din sala de grupă 
și la viața grădiniței cu toate manifestările ei, dar și în sistemul online. Dacă la început au fost unele 
temeri acestea s-au risipit după primele întâlniri cu părinții care au devenit portvocea noastră. 

 
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin 

primele contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi
continuă de-a lungul vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive (socializare 
continuă sau secundară). 

 
Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi 

igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îş  pun 
amprenta asupra întregii personalităţi  

 
Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţ  educative ce se 

exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţ a trebuie să se manifeste permanent 
ca o acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi iliei. 

 
Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective 

comune. Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens 
cu privire la scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a 
drepturilor şi r sponsabilităţ lor. 

 
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţ onală şi de colaborare 

a părinţilo  cu persoanele profesioniste în domeniul educaţie . Cei mai mulţi părinţ  manifestă 
deschidere, dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca realizarea unui 
parteneriat să fie împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei implicaţ . 

Prin crearea parteneriatului grădiniţ –familie–comunitate copiii câştigă un mediu de dezvoltare 
mai bogat, între participanţ  se creează relaţ ile pozitive şi fiecare îşi va dezvolta sentimentul coeziunii 
sociale. 
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Activităţi extraşcolare - Şcoala Altfel... online. Exemple de activităţi 
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Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa 

 
 

Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă.  

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar 
și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.   

Săptămâna Școala Altfel 2021 este un program dedicat activităților extracurriculare și 
extrașcolare. Pandemia a afectat activităţ le extraşco are pentru elevi. Şcolile au fost închise şi toate 
activităţile extraşcol re cu participare fizică interzise. Astfel Programul naţ onal Şcoala Altfel s-a 
mutat în mediul online.  

Chiar și așa, a trebuit să mă orientez spre unele cursuri online gândite special să le dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lor. O mare provocare, ştiut fiind faptul că activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori 
plictisitoare și stresante pentru un puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și 
să rezolve un volum mare de teme de la o zi la alta.  

Programul organizat pentru clasa  elevii de clasa a VIII-a  s-a încercat a fi unul diversificat şi 
antrenant, chiar dacă toate activităţii e au fost gândite pentru desfăş rare online.  

Vizitele la muzee constituie un mijloc de a intui şi preţ i valorile culturale, folclorice şi istorice 
ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţ e în desfăş rarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţ onal. Şi dacă contextul nu ne-a permis să mergem la muzeu, am adus muzeul 
la noi acasă. Astfel sub titlul „Cu furca-n brâu. Transformarea lânii în şezătoare”, doamnele de 
la muzeu au prezentat în direct procesul de producere a lânii, oferind explicaţi  concrete. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru elevi. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoa ă, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acest efect atractiv l-am urmărit în cadrul 
concursului de glume „Zâmbiţi, vă rog!”  

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţ   copiilor. 
Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental 
apartenenţe  la colectivitatea din care fac parte. Astfel prin activitate „Muzica şi voie-bună. Despre 
aniversări, petreceri, întâlniri în timp de pandemie”, am pregătit o minipetrecere online pentru 
elevii care în aceea săptămână ş -au aniversat ziua de naştere. 

De obicei această săptămână constituia pentru elevii claselor a VIII-a, prilejul cel mai prielnic 
de a vizita liceele din localitate. Nu am abandonat ideea şi chiar dacă nu am păşit fizic în interiorul 
unităţ ilor de învăţământ liceeal, ele au fost prezente online în cadrul activităţ i „Trepte spre viitor: 
liceul”, prin care elevi şi cadre didactice liceale au prezentat oferta educaţională sub forma unor 
activităţ  interactive cu elevii de clasa a VIII-a. 

Acestea sunt doar câteva din activităţii e desfăşura e în mediul online în timpul programului 
Şcoala Altfel, desfăşu at în perioada 2-6 noiembrie 2020. 
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 ARGUMENT: 

”ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI” este un proiect de parteneriat educaţion l iniţia  de 
educatoare din dorinţ  de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei
dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a 
colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea 
interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței. Această colaborare presupune 
desfăş rarea de activităţ  curriculare-  activităţ  practice, dar şi extracurriculare - programe artistice 
şi v zite.  

Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conş ientizeze rolul mediului familial în 
educaţie şi să înveţe modurile în care îşi educa și susține copiii, de aceea trebuie implicaţi într-o 
comunicare permanentă cu grădiniţ , încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor 
activităţ  specifice. Activitățile propuse creează părinților oportunitatea de a participa alături de copii 
la activitățile specifice grădiniței, de a cunoaște mult mai bine specificul acestor activități și de a-și 
observa îndeaproape copilul, modul de reacție și comportament al acestuia în timpul programului 
grădiniței.  

SCOPUL  PROIECTULUI: 

➢ Sprijinirea părinţ lor pentru conştientizarea şi asumarea rolului educaţional şi implicarea lor 
în formarea şi d zvoltarea personalităţ i copilului pentru integrarea lui în viaţa socială; 

➢ Cunoaşt rea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a 
familiei; 

➢ Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, 
precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale. 

➢ Eficientizarea relaţiei f milie – grădiniţă. 
 

OBIECTIVE  SPECIFICE privind activitatea şi îndatoririle educatoarei: 

➢ să informeze părinţii privitor la standerdele de creştere şi dezvoltare a copiilor în funcţie de 
vârstă – diferenţele rem rcate; 



➢ să asculte cu atenţie şi să atribuie importanţa cuvenită informaţ ilor primite de la părinţ i 
copiilor; 

➢ să contribuie la diseminarea bunelor experienţe educative în rândul părinţilor; 
➢ să facă cunoscut părinţilo  scopul şi conţinutul programului educativ desfăş rat în 

grădiniţă; 
➢ să acorde consiliere individuală sau în grup pe teme de educaţ e în familie şi în instituţ a 

preşcolar . 
 

OBIECTIVE  SPECIFICE de colaborare a părinţilor cu grădiniţa: 

➢ să informeze educatoarea, cu sinceritate, asupra atitudinilor şi comportamentelor copilului 
în familie; 

➢ să continuie în familie programul educaţional propus de instituţ a preş olară, îmbinând 
armonios atitudinea permisivă cu severitatea ş  exigenţa; 

➢ să participe activ în cadrul parteneriatului familie-instituţ e preşcolară  
➢ să dea dovadă de perseverenţă în acţiunile educative, solicitând sprijinul cadrului didactic 

ori de câte ori este cazul; 
➢ să se situeze permanent alături de copil, să-l sprijine (fără a-i prelua sarcinile), solicitând 

chiar asistenţă sp cializată atunci când este cazul. 
 

MODALITĂŢI de colaborare cu familia: 

o acţiuni de consiliere individuală şi î  grup pe teme de educaţie în conformitate cu evoluţi  
copilului preşco ar; 

o solicitarea şi implicarea în acţiuni extracurriculare cu copii; 

o realizarea unor activităţ  demonstrative asistate de părinţi  

o asistarea la acţiuni cu participarea unor invitaţi de competenţe diferite: învăţ tori, medici, 
psihologi, preot, asistenţa socială, etc.; 

o seminarii de informare urmate de dezbateri, studii de caz, noutăţi în domeniul social şi
legislativ. 

METODE/ TEHNICI DE LUCRU: 

 - dezbateri, prezentarea de imagini foto, expoziţ e cu lucrările copiilor, serbări, confecţionarea
costumelor pentru serbare; 

LOC DE DESFĂŞURARE: 

- Grădiniţa u P.P nr. 7, Arad 
- Ale spaţii impuse de c lendarul activităţ lor 
GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grupei, părinţ i acestora, personalul didactic al grădiniţei  

DURATA: 1 an ş olar  

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI: 

Întâlnirile se vor desfăşura la data stabilită, cu o durată de aproximativ o ora, timp în care se 
vor transmite informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta 
tematica viitoare  pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera 
cotidiană, din experienţ le personale. 



Se va pune accent pe o activitate interactivă, se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru 
copii şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţ e publicaţii de specialitate etc. Totodată, 
se vor realiza evaluări pe parcursul întâlnirilor şi a finele acestora 

DISEMINAREA REZULTATELOR: 

Beneficiarii proiectului vor fi invitaţ  să opteze pentru alcătuirea unui ,,jurnal al părinţilo ”. 
Pentru a imortaliza întâlnirile, vom realiza înregistrări foto, culminând cu realizarea unui album.       

FINALIZAREA PARTENERIATULUI:  

Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe parcursul unui 
an școlar şi se vor ace cunoscute aspectele pozitive evidenţiat  în cadrul întâlnirilor.     

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PE PERIOADA DESFĂȘURARII PROIECTULUI 

 

NR. 

CRT. 

  DATA MODUL DE 
DESFĂȘURARE 

                       TEMATICA 

1. Septembrie 

 

 

Sedință cu 
părinții; 

,,Să-i educăm împreună!,, 

- stabilirea comitetului de părinți; 

- propunerea proiectului de parteneriat „Să-i educăm 
împreună”; 

- prezentarea calendarului activităților grupei pentru 
anul școlar în curs. 

2. 

 

 

Octombrie 

 

Vizite la domiciliu 

 

- Observarea mediului în care trăiesc copiii din grupă; 

- Discuţi  cu părinţ i despre comportamentul copiilor în 
familie în vederea completării fiş lor psiho – 
pedagogice; 

3. Noiembrie 

 

Activitate 
practică 

„Ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă” 

– confecţ onare de ornamente de Crăciun pentru 
decorarea sălii de grupă şi a holului de primire 

4. Decembrie 

 

Program artistic  

 

„Uite, vine Moş Crăciun!” 

- program artistic prezentat de copii 

5.  

 

Martie  

 

Activitate 
demonstrati-vă 

 

,,Astăzi este ziua mamei” 

- Program artistic cu prilejul zilei de 8 Martie; 

- Participă mamele alături de copiii lor preşco ari. 

6. 

 

 

 

 

periodic Vizite la domiciliu 

 

- Completarea Chestionarelor pentru părinţi  

- Înştiinţare  părinţ lor despre calificativele copiilor ; 

- Îndrumarea părinţilo  în educarea copiilor şi 
pregătirea lor pentru şc ală şi societate. 



7. Aprilie  Atelier de creaţie „În așteptarea iepurașului de Paște” 

- pictură pe sticlă, pe figurine de ipsos, confecţ onare 
de felicitări, tablouri, etc.   

8. Iunie  Bal mascat ,,De ziua copilăriei!, 

- realizarea de măşti împreună cu părinţii pentru 
preşcolari 

- desfăşurarea unei activităţi „Balul Piticilor”. 

 

                                                                          

  



 

MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, EXEMPLE 

 
 

PROF. BOŞCA MARINELA NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”, BANLOC 

 
 

„Scopul educației nu este să crești volumul de cunoștințe ci să creezi posibilitatea ca un copil 
să descopere și să inventeze, de a crea oameni care sunt capabili de lucruri noi” Jean Piaget 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în procesul educativ. Participarea elevilor la 
astfel de activități lărgește orizontul cultural al acestora, completând cu noțiuni noi volumul de 
cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs și constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea estetică, morală a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. 

Paştele sau Învierea Domnului Iisus Hristos din morți, centrul credinței creștine ortodoxe, 
este pentru ortodocșii de pretutindeni cea mai însemnată și cea mai importantă sărbătoare de 
peste an, deoarece în această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor 
din morminte viaţă dăruindu-le", iar pe cei vii i-a răscumpărat de sub jugul păcatului şi i-a împăcat 
cu Dumnezeu.   

În cadrul proiectului „TRADIŢII ȘI OBICEIURI PASCALE, DARURILE 
IEPURAȘULUI” derulat în perioada 30 martie– 10 aprilie 2020, cadrele didactice şi elevii de la 
Școala Gimnazială ,,Anghel Saligny”, Banloc, jud. Timiș, şi-au propus să omagieze această sfântă 
sărbătoare prin activităţi care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi produse, 
utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia, dar, datorită Stării de urgență, 
din cauza pandemiei de COVID 19, activitățile s-au desfășura online, pe platforme sau rețelele de 
socializare. 

 
ACTIVITATE APLICATIVĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

„ȘCOALA ALTFEL!„ APRILIE 2020 

 

 
Prof. BOȘCA MARINELA NICOLETA 
Prof. B. C. 
Prof. M. M. 
Prof. C. E. V. 

 



 
Cultivarea si valorificarea potenţialului creator şi a sens bilităţii rtistice a elevilor. 

  
→ Să identifice elementele religioase specifice  sărbătorilor pascale; 
→ Să citească legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile Sfintelor 

Sărbători de Paş i; 
→ Să compună texte, ghicitori ş  poezii legate de sărbătoarea Floriilor, Învierea lui Iisus 

Hristos, iepuraş, ou  roş i, miel; 
→ Să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindească tema 

proiectului „TRADIŢII ȘI OBICEIURI PASCALE, BUCURIILE IEPURAȘULUI”; 

 
- Școala Gimnazială ,,ANGHEL SALIGNY”, Banloc, 
- Biserica ortodoxă Banloc, 
 

    
a)  TEMPORALE:  30 martie – 03 aprilie 2020  
b)  UMANE: -GRUP ŢINTǍ - elevii Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”, Banloc; 
                                                - cadre didactice din școală; 
                                                  - preot paroh 
                                                  - părinți, invitați                           
c) MATERIALE:  
- cărţi, lbume, reviste, CD-uri, cd-player, calculator, imprimantă, cameră foto digitală 
- panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome; 
- materiale reciclabile şi naturale: ouă, flori şi frunze uscate, mărgele, aţă, resturi de ţe ături, 

hârtie xerox color, hârtie creponată, plastilină, acuarele, carioci, creioane colorate, foarfece, lipici, 
carton, ramuri, cofraje ouă, peturi de 2 şi 5 litri  

SPAŢIALE: fiecare elev își îndeplinește sarcina în căminul său alături de părinți, fiind 
îndrumat de către cadrele didactice coordonatoare pe platforme sau rețelele de socializare; 

  
→ Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice; 
→ Popularizarea proiectului prin Avizierul și siteul şcolii  

 
- expoziţ i cu lucrările practice şi artistice ale elevilor; diplome pentru cele mai originale lucrări; 

realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor  CD cu fotografii din timpul activităţi or; 
realizarea unei broş ri cu creațiile elevilor; 

 
“Pe aripi de primăvară” 
- compunerea unor texte, ghicitori şi poezii despre Paş e, Iisus Hristos, lumina învierii, iepuraş  

miel, ouă roşi ; 
- transpunerea în desen a creaţii or literare realizate; 



 
“Ce pot face... două mâini dibace” 
- prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului; 
- activitate practică de confecţ onare a ornamentelor de Paşti: coşuleţe suporturi pentru ouă, 

iepuraşi, mieluşei, etc.; 
 

 

 

 

                                                 

                                               

“Din cămara bunicii” 
- identificarea unor reţ te de bucate cu specific tradiţional r mânesc; 

 
 



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ – BUNE PRACTICI 

 

Bosînceanu Gabriela – Suceava 

 
Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă.  
 
Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, 

și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de 
desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei.  

 
Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de 

realizare. Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
copiilor. Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor.  

 
,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” 
( Maria Montessori – ,,Descoperirea copilului”)  

 
În lumea plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde se pun bazele formării și dezvoltării 

fizice și spirituale a copilului. Pedagogul american BRUNER (1970) considera că ,,oricărui copil, la 
orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, 
dacă se folosesc metode și procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 
prezentată ,, într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă ușurință și 
mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor”. 

 
În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil 

de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor 
de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

 
Bine pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le 

ușurează acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În activitățile 
extrașcolare pe care mi le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni ale dezvoltării: 
stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, sporirea capacității de 
rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice. Prin aceste activități am oferit copiilor oportunități 
multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de competiție, valorificarea potențialului intelectual și al 
aptitudinilor, stimularea creativității și inițiativei.  

 
Cu toate obstacolele pe care le întâmpinăm în realizarea unor activități deosebite, am reușit cu 

multă însuflețire și dăruire să desfășurăm activități interesante,care au satisfăcut curiozitatea copiilor, 
a creat bună dispoziție și o atmosferă relaxantă. Noi, adulții ne-am lăsat conduși de imaginație, setea 
de cunoaștere a copiilor, de bucuria și dragostea din sufletele lor curate.  

 

În activitățile desfășurate, copiii au admirat cu mult interes viețuitoarele de la grădina zoologică 
în mediul lor specific, au asistat la hrănirea și îngrijirea lor. Pentru copii sunt un prilej de destindere, 
de bună dispoziție, cultivând interesul apartenenței la colectivitatea din care fac parte.   



Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde de talentul 
educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele de care 
dispune grupa de copii. Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti 
pentru viață atât cu ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin activitățile 
extrașcolare.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
 
• Bruner, J. S.- Procesul educației intelectuale, Editura Științifică, București, 1970  
• Cernea, Maria- Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ, în ,,Învățământul primar” nr.1 /2000, Editura Discipol, București 
• Ciubuc , Iuliana, - Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011  
• Ionescu, M. Chis, - Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001  
• Preda, Viorica- Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura 

,,Gheorghe Cârtu Alexandru, Craiova, 2009  
 

  



 
Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 
 

Bosoi Alice 
 
 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţ  ai evoluţie  

individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării 
sale, deosebit de receptiv la influenţele poz tive sau negative.    

Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit 
în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţ lor au consecinţ  
durabile asupra personalităţ i, în formarea copilulu. Primul model oferit copilului este familia sa, iar 
calitatea şi tipul elaţi lor copil-părinţi vor marc  profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 

Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în 
vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi 
modalități de comunicare și colaborare. 

Indiferent de tipurile de servicii pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) care 
răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţi  
partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îş  derulează activitatea în acel serviciu şi părinții 
copilului. Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 
parteneriatului între serviciile de educaţ e timpurie şi amilie. 

Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşt  şi de aceea este foarte important respectul pentru moş enirea culturală 
a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi.  

În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe 
un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţi  de 
creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena 
personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. E de dorit ca 
părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă responsabili şi
responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru a traversa, cu 
cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie.     

Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional 
prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţ e a 
copilului. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională 
și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea 
copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  

Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra 
elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o 
comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru 
ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  



Atât mediul educațional cât și familia sunt responsabile de: 
→ Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
→ Dezvoltarea autonomiei copilului;  
→ Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în mediul educațional, familia transmite 

copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
→ Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 

curățenie, mici responsabilități familiare și școlare).  
 
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare.  

O bună interacțiune între mediul educațional și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul acestuia.  

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

 
Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în 

funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:  
→ Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 

concrete (ex. ”Influența familiei asupra personalității copilului);  
→ Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
→ Participarea părinților la activități demonstrative;  
→ Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 

educatoarei/profesorului sau a părinților); 
→ Consultări individuale;  
→ Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 

(vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc);  
→ Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 

didactic; 
Așadar, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 

educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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Activitățile extrașcolare – între online și tradițional 
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Profesor învățământ primar Botanciu Oana 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei  de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 



Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoş inţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţ  se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţ . Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-ş  
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţez  dezvoltarea, să realizeze mai uşo  şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţi or şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Având în vedere perioada pe care o traversăm în prezent și care a presupus ca predarea-
învățarea-evaluarea să se desfășoare în format online timp de aproape un an, inclusiv activitățile 
extrașcolare au avut altă modalitate de desfășurare acestea luând forma tururilor virtuale prin muzee 
sau alte obiective turistice. 

Elevii au avut cel mai mult de pierdut în condițiile învățării online din perspectiva activităților 
extrașcolare care nu au mai permis intrarea în contact direct a copiilor cu atmosfera dintr-un muzeu, 
de la o grădină zoologică sau botanică, cu starea de spirit pe care o creează o drumeție sau o excursie. 
Nu au mai trăit aceleași emoții, nerăbdare și curiozitate într-o activitate extrașcolară desfășurată 
online comparativ cu cea tradițională în care erau implicați direct.  
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Tehnologii ale informaţiei şi comunicării  (TIC). Conceptul provine din traducerea 
din limba engleză a „Information and Comunication Technology” (ICT), şi este utilizat în limba 
română în relaţie cu expresia „noile tehnologii”. În literatura de specialitate consultată, nu am 
găsit argumente substanţiale pentru a face o diferenţă tranşantă între „noile tehnologii” 
şi „tehnologiile informaţiei şi comunicării”, drept  pentru care le vom utiliza alternativ, cu titlu 
de sinonime.  

Conceptul descrie în prezent un domeniu imens, ce se modifică şi se dezvoltă extrem 
de rapid. Este un concept căruia i se atribuie înţelesuri diverse în funcţie de context şi 
moment. În esenţă TIC descrie ogamă completă de computere, cu componentele lor hardware ş  
software ş  facilităţi de comunicare în medii electronice ,  e f i c i en t e  î n  p r oce su l  de  
co l ec t a r e ,  stocare, actualizare, procesare, analiză şi transmitere a informaţiei. T e r m e n u l  a  
e v o l u a t  d i n  c o n c e p t u l  d e  b a z ă Tehno log i e  a  i n f o rm a ţ i e i  (Information 
Technology(IT)), care se referă la elementele cheie ale tehnologiei compu t e r i z a t e ,  
com ponen t e l e  ha rdwar e  ş i  s o f t wa r e ,  p r ecum  ş i  l a  de p r inde r i l e  solicitate pentru 
utilizarea eficientă a computerului, de exemplu producerea de documente cu ajutorul 
unui procesor de text. Mai noul concept de „Tehnologie a informaţiei şi comunicării” aduce 
o nouă dimensiune în contextul deja descris, aceea acomunicării, văzute ca mijloc de dezvoltare. În 
acest sens, TIC se referă la utilizarea tehnologiei în scopul comunicării, un aspect cheie pentru 
realizarea tipului de învăţ re şcolară considerată astăzi eficientă. Importanţa utilizării tehnologiilor 
pentru dezvoltarea personală şi instituţională a  f o s t  ş i  ma i  m ul t  s coasă  î n  ev i den ţă  p r i n  
i n t r oduce r ea  t e r m enu l u i :  Tehno l og i e  a  i n f o rm a ţ i e i  ş i  î nvă ţ ă r i i  ( Information and 
Learning Technology (ILT)), termen u t i l i z a t  î n  mod  deoseb i t  î n  p rog r am el e  de  
educa ţ i e  con t i nuă ,  pen t r u  r e f e r i r i l e  l a  aplicaţiile IT şi TIC în desfăş rarea eficientă a 
procesului de predare şi învă are. 

Conform documentului Comisiei Europene, competenţa digitală este una dintre cele opt 
competenţ  cheieşi constă în utilizarea tehnologiilor multimedia pentru a regăsi, a stoca, a crea, a 
prezenta şi a schimba informaţ i. După UNESCO, a fi familiarizat cu tehnologiile şi cu mijloacele 
multimedia înseamnă a avea o suită de abilităţi precum: selectarea instrumentelor adecvate, operarea 
cu echipamente şi aplicaţii, utilizarea lor pentru a gestiona, analiza, integra, evalua şi crea informaţ i, 
într-o varietate de forme. Utilizarea noilor tehnologii face parte din competenţele secolului XXI (21st 
Century Skills), alături de comunicare, gândire critică, rezolvare de probleme şi colaborare. Aceste 
competenţe reflectă un grad ridicat de operabilitate profesională, din perspectiva carierei didactice, 
accentul fiind pus pe interacţ une, pe dinamică, pe tehnologii informatice şi de comunicare, pe 
reflexivitate.  

Câteva reguli pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică: 
1. Fii sigur că deţ i controlul asupra materialului, atât din punct de vedere al conţinututlu , cât 

şi l formei, chiar dacă te sprijină un specialist în TIC. 
2. Fă-ţ  un plan pe hârtie, separat de materialul aflat pe suport digital. 
3. Scopul ş  forma prezentării să-ţi fie foarte clar  
4. Nu fii sedus de stilul atractiv tehnologiei moderne, fie ea video sau audio, şi nu face din 

aceasta un scop în sine. Concentrează-te asupra mesajului/a ideii principale şi a limbajului adecvate 
vârstei/gradului de înţelegere al elevului. 



5. Un bun prezentator nu are nevoie  de o prezentare complicată tehnic. E mai important să fie 
atractivă prin idee, mod de structurare ş  grad de interactivitate. De exemplu, o prezentare  trebui să-
l facă pe elev să gândească, nu trebuie să fie doar o înşi uire rapidă ş  ameţitoar  de slide-uri. 

6. Mai presus de orice, concentrarea trebuie să fie asupra elevului şi a nevoilor lui de învăţare. 
Cel mai mare pericol în orice proiect de predare-învăţ re care include şi TIC e să fie centrat mai mult 
pe tehnologie/creativitate, nu pe elevul-receptor şi pe nevoile lui de învăţare. 

7. În şcoa ă, succesul tipului de predare bazat pe TIC se măsoară prin satisfacera nevoii de 
învăţare. 

În urma analizei şi dezvoltării programelor pentru disciplina TIC ce vor fi studiate în 
învăţământul preuniversitar din România, s-au enunţa  următoarele competenţe generale: 

1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice 
2. Prelucrarea informaţiei în fo mat digital 
3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea  
Implementarea competenţe or TIC în cadrul disciplinelor va avea în vedere stimularea şi 

intensificarea comunicării pe toate palierele (profesor-elev, elev-elev, elev-comunitate/ societate)  
Competenţele TIC pot fi dezvoltate prin activităţ  specifice cu suportul noilor tehnologii, realizate în 
cadrul lecţii or la diverse discipline. Se recomandă o serie de categorii de activităţ  precum: 

- utilizarea pachetelor software generice: aplicaţi  de editare de texte, programe pentru grafică, 
programe pentru realizarea de prezentări etc; 

- utilizarea softului educaţional pentru învăţare interactivă, pentru simulări şi pentru diverse 
operaţii cu onţ nutul ştiinţific; 

- utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă şi asincronă pentru colaborare online şi 
pentru schimb de informaţi  (email, forum, mesagerie, audio- şi v deo-conferinţe)  

- utilizarea Internetului ca resursă de informare ş  pentru cercetare. 

Toate aceste capacităţi sunt vizate în perspectiva perfecţionării permanente a cadrelor didactice 
ca autori de proiecte curriculare la diferite niveluri: programe, manuale, proiecte de unităţi de 
învăţare, softuri educaţi nale. 

Avantaje şi limite ale utilizării noilor tehnologii în educaţie 
Beneficii ale utilizării TIC 
Comparaţi le între mediul de instruire convenţ onal sau tradiţ onal şi cel în care se utilizează 

extensiv noile tehnologii pentru a realiza predarea, învăţarea şi sau evaluarea relevă o serie de 
diferenţe căutate în general la nivelul performanţ lor şc lare, însă descoperite cu precădere la nivelul 
motivaţiei pentru învăţ e, la nivelul metodologiei didactice şi în ce a ce priveşte climatul clasei.  

De aceea, se consideră că eLearning constituie în primul rând un răspuns social la cererea 
crescândă de educaţie, la nevoia de diversificare a ofertelor şi instituţiil r de formare, pe multiple 
planuri: actorii implicaţi (formatori competenţ , comunităţ  mixte de învăţ re etc.), conţ nuturile 
vehiculate (suporturi şi materiale didactice diverse, multitudinea de elemente didactice dezvoltate 
doar pe suport electronic, programe modulare, o varietate de conţ nuturi adiacente, complementare, 
alternative, discipline noi), proceduri de evaluare (teste adaptive, teste standardizate automatizate cu 
feedback imediat), proceduri de management instituţional (gestionarea elevilor, înscrieri online, 
selecţ a şi certificarea elevilor pe bază de portofolii de activitate etc.), activităţ  extraşcolare (resurse 
online, activităţ  colaborative la distanţă, participarea în comunităţi online de practică sau în 
campusuri virtuale etc.). 

  



 

Avantaje ale TIC pentru cadrele didactice Avantaje ale TIC pentru elevi 

Creş erea timpului educaţional concentrat pe 
interacţiun a proceselor de predare, învăţare 
evaluare  

Creş erea ponderii timpului de învăţare în clasă  

Extensia spaţ ului temporal al profesorului ca 
timp de pregătire a activităţilo  educaţion le 
viitoare şi pentru autodezvoltare şi evoluţie în 
carieră 

Mărirea timpului alocat activitatilor de dezvoltare 
personală, de petrecere pozitivă a timpului liber, de 
autoevaluare 

Valorificarea resurselor didactice ca expresie a 
diversităţii  calităţii, accesibilităţi  proceselor 
educaţion le orientate către performanţele 
elevilor 

Exploatarea elementelor TIC ca resurse necesare în 
învăţare în sensul asigurării diversităţii, calităţii  
accesibilităţii procesului educaţio al centrat pe 
elevi 

Suport instrumental variat care susţine 
procesele de implicare şi participare în vederea 
stimulării alternativelor moderne de 
management al clasei de elevi 

Suport motivaţ onal intrinsec în abordarea 
comunicării educaţiona e acordându-i-se mai mult 
dinamism receptării mesajului 

Încurajarea studiului individual şi a 
metodologiilor specifice de învăţa e prin 
descoperire 

Încurajarea studiului individual şi asigurarea 
suportului de grup pentru diferenţierea instruirii 

Stimularea creativităţii cadrelor didactice în 
procesul de învăţăm nt prin dinamizarea 
competiţiei şi  lucrului în echipă 

Stimularea creativităţii şi a principalelor sale 
componente atât la nivel individual cât şi la nivel de 
grup – dinamizarea formelor de competiţie dar şi de 
lucru în echipă 

Construcţi  unor experienţe de predare care 
integrează şi stimulează învăţa ea şi trăirea 
emoţion lă 

Construcţia şi trăirea emoţion lă a unor experienţ   
de învăţare  prin sensiblizarea reactivităţii şi a 
empatiei elevilor 

Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor 
feedback-ului personal prin autoevaluarea 
activităţii educaţionale (susţ nerea proceselor de 
evaluare a stilurilor educaţ onale performante) 

Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor 
feedback-ului personal prin autoevaluarea 
activităţii, conş ientizarea potenţialu ui şi creşterea 
încrederii în forţele roprii 

Diversificarea strategiilor şi a procedeelor de 
evaluare în scopul creşte ii gradului de 
obiectivitate a evaluării 

Creş erea încrederii elevilor în procesul de evaluare 
obiectivă prin utilizarea autoevaluarii şi a evaluării 
colective şi în grup 

Deschiderea spre comunitate, cooperare şi 
dezvoltare regională şi locală Accesul la comunicare globală 

Stimularea abordării integrate a principalelor 
arii curriculare prin utlizarea 
multidisciplinarităţii, transdisciplinarităţi  şi
interdisciplinarităţii 

Dezvoltarea unei apetenţe pentru abordarea 
integrată a ariilor curriculare prin receptarea şi
construcţ a în manieră interdisciplinară a 
cunoaş erii 

Îmbunătăţi ea activităţ lor de învăţare 
organizate pentru elevii cu cerinţe educative 
speciale 

Adaptarea activităţilo  de învăţa e pentru elevii cu 
cerinţe ducative speciale 

 



În concluzie, se pot observa câteva linii directoare:  

- orientarea către cel care învaţă, prin personalizarea parcursului de formare (compunerea 
diferită a obiectelor educaţ onale sau a modulelor de studiu, în funcţie de cerinţele fiecărui beneficiar 
etc.), prin individualizarea formării (structurarea non-lineară a informaţ ilor, cu posibilitatea revenirii 
la conţinuturile mai dificile în urma identificării automate a lacunelor), prin autonomia sporită 
(eludarea unui ritm impus, independenţ  faţă de o locaţ e, seminarii asincrone), prin integrarea 
testelor adaptive;  

- resurse distribuite, prin integrarea bibliotecilor electronice şi materialelor multimedia, prin 
antrenarea specialiştilor în discuţii e elevilor; 

-  roluri flexibile, prin balansul continuu al rolului educat-educator în grupul de învăţare, prin 
integrarea lucrului în grup cu studiul individual, prin restructurarea continuă a echipelor de învăţar  
în funcţ e de centrul de interes cognitiv sau pe criterii de eficienţă n sarcină. 
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ROLUL EXCURSIILOR ÎN ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 
 
 

 

Prof. BOZIERU EMIL                                                                                               
Școala Gimnazială „Andrei Nicolescu-Păcureți” 

 
 
 

Toate formele de excursii şi vizite lărgesc orizontul intelectual al elevului şi întăresc legătura 
dintre teorie şi practică. Ele se deosebesc de modul obişnuit de desfăşurare a lecţiilor de clasă, ele 
înviorează activitatea şcolară, stimulează interesul şi gândirea elevilor, sporesc posibilităţile lor de 
înţelegere a obiectelor şi fenomenelor din mediul înconjurător.  

Excursiile şi vizitele se folosesc în procesul de învăţământ cu scopuri diferite, ca: pregătire 
iniţială a tratării unor teme sau a unui capitol, mijloc de concretizare a cunoştinţelor  în cadrul 
expunerii unor teme mari, a unui sistem de lecţii sau a unui capitol din programa şcolară, încheiere 
a unei teme sau capitol din programa şcolară. 

Excursia şi vizita introductivă au ca scop pregătirea iniţială a elevilor şi se urmăreşte să se 
atragă atenţia asupra faptelor, fenomenelor care urmează a fi studiate. Dacă sunt organizate în 
cadrul unei expuneri a unui sistem de lecţii, contribuie la verificarea unor cunoştinţe predate, ca şi 
la acumularea de noi cunoştinţe. 

Excursia şi vizita finală se fac cu scopul de a încheia predarea unei teme sau a unui capitol 
din programă, mijlocesc aplicarea cunoştinţelor asimilate de către elevi în legătură cu capitolul 
respectiv. 

Excursiile şi vizitele au trei etape de desfăşurare: 
- pregătirea, în care sunt specificate traseul, obiectivele, instructajul şi explicaţiile necesare; 
- desfăşurarea pe etape şi culegerea materialelor; 
- valorificarea rezultatelor: clasificarea,  analiza şi  interpretarea datelor sau a materialelor, 

concluzii şi aplicarea în alte lecţii. 
În timpul excursiei se fac scurte expuneri, se pun întrebări. Vizitele la muzee, case memoriale, 

pe teme de istorie şi literatură, cuprind convorbiri, expuneri despre tema respectivă, cercetarea 
documentelor, tablourilor, planşelor, în ordinea fixată în plan. După terminarea excursiei se 
organizează o discuţie cu elevii referitoare la cele observate şi se verifică îndeplinirea sarcinilor 
date elevilor. În lecţiile ulterioare, elevii prelucrează datele observaţiilor făcute sub îndrumarea 
institutorului, se întocmesc ierbare, insectare, albume, colecţii. În lecţiile de verificare a 
cunoştinţelor din capitolul şi temele în legătură cu care s-au organizat excursii sau vizite, 
institutorul trebuie să se refere la observaţiile făcute şi la concluziile scoase cu acest prilej. 

• Forma de bază a organizării şi desfăşurării muncii în afară de clasă este colectivul . Aceste 
activităţi influenţează dezvoltarea unor însuşiri ca: solidaritatea, cooperarea, sinceritatea, modestia, 
simţul de răspundere. 

• Elevii îndeplinesc în afara clasei şi o muncă individuală în categoria căreia intră lectura 



particulară, diferite încercări de creaţie ca desen, compoziţii, colecţii, referate, alcătuirea de albume.  
Prin munca desfăşurată individual, pot fi mai uşor respectate particularităţile individuale ale 
elevilor, pot fi stimulate capacităţile şi înclinaţiile fiecăruia în parte. 

 
  



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI PANDEMIA 

 

Profesor pentru învățământul primar Bradu Cornelia                                                   
Școala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanța 

                                                                             
 

MOTTO: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 
când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori) 

Pornind de la această remarcă atât de actuală, înțelegem că rolul nostrum este foarte dificil 
astăzi, cu atât mai mult cu cât avem de trecut bariere pe care nu le-am mai întâmpinat. Totuși, trebuie 
să nu ne lăsăm copleșiți, e necesar să găsim soluții inteligente, să ne adaptăm, pentru că, întotdeauna, 
omul a făcut acest lucru, de-a lungul istoriei sale pe pământ, trecând cu succes peste orice obstacol, 
firește cu greutăți, cu sacrificii.  

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a 
copilului.  

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar 
și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Ele ocupă un 
loc important în ansamblul influențelor educative.  

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 
noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs, constituie un mijloc de formare a 
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Acestea reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor 
elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de 
independență și inițiativei. 

Continuând ceea ce s-a început de acum un an, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv 
în online în această perioadă, iar acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați 
pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar 
cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Despre 
activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează.  

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online, alături 
de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cunoștințele pe care le deprinde copilul prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 
roboți îl ajută să dezvolte o gândire logică, creative, algoritmică, să găsească soluții și rezolvările 
optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile 
idei și mai creativ. 



Dacă programarea ajută copilul să gândească logic, analitic și să rezolve probleme, atelierele 
de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte o minte sănătoasă ca viitor adult. 
De aceea e important să oferim copilului șansa de a învăța să se exprime în forma artistică care i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist.  

Alte activități care pot îmbogăți universal copilului sunt: tururile virtuale de muzee, de grădini 
zoologice sau botanice, călătorii pe întreg globul pământesc sau învățarea unei limbi străine, fiind 
multe cursuri care se desfășoară online. Știm cât de importante sunt acestea pentru viitorul copilului. 
La acestea mai pot adăuga cursurile de nutriție, care au avut loc în online, stimulate fiind și de anumite 
emisiuni TV, copiii putând fi învățați, astfel, să mănânce sănătos. Apoi, pot veni în familie și pot găti 
o masă împreună, petrecând timp de calitate toți membrii, întărind coeziunea famliei. Trebuie amintite 
și activitățile sportive, care, deși desfășurate în online, pot fi benefice, plăcute, desfășurate pe muzică, 
devin de-a dreptul antrenante, continuând să formăm la copii spiritul competitiv, regulile de disciplină 
și perseverența, atât de necesare în viață. 
  



 
Impactul activităților extracurriculare online în viața școlarului mic 

 

Prof. înv. primar Brăiloiu Rodica – Cornelia                                                                                                                                       
Colegiul Național ”Spiru Haret„ Tg-Jiu, Gorj 

 
Oricât ar fi de importantă educaţ a curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelo  formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare ş olară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţ onează pozitiv. 

Scopul activităţ lor extraşco are este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţ nut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şc lar, oferirea de suport pentru reuşi a şco ară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale ş  corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îş  are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noş ri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreş e identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoşt nţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în miş are, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm ş oala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţio ale diverse, să întocmească 
colecţ i, să sistematizeze date, învaţ  să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţ  se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest 
tip de activităţi, posibilităţ  deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşo  şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă   

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 
informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 
educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 
Dacă privim partea pozitivă, totuși, mulți dintre profesori privesc această criză ca pe o oportunitate 
de a deprinde abilități noi, de a învăța mai multe despre ei și simt că au o mare responsabilitate de fi 
alături de elevii lor și de a-i ghida să treacă prin această perioadă grea. 

Multe resurse online pentru copii au scop educativ. Copiii fiind fascinați de tehnologie sunt 
mult mai inspirați să învețe de pe acestea. Jocurile pentru copii sunt importante, deoarece, de exemplu, 
la locul de joacă acesta învață să interacționeze cu ceilalți copii. 

Activitatea educativă extracurriculară înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului 
școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. 
Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor 
obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. Trebuie să precizăm că este utilă 
respectarea unor reguli și principii pentru a desfășura activități nonformale de calitate. Acestea au la 
bază competențele și conținuturile educației formale și oferă diverse posibilități de aplicare a 
cunoștințelor dobândite în cadrul educației oficiale. 

Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevi în cadrul acestor 
activități. Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice 
învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și 
transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea 



experiențelor pozitive. Cu toate acestea, educația nonformală își are rolul ei, sprijinind eforturile celor 
care doresc sporirea coerenței procesului instructiv-educativ: educația permanentă și orientarea 
prospectivă a educației. 

Valențele educative ale activităților exttracurriculare reliefează relația mai destinsă, mai 
apropiată dintre educator și educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se 
pot manifesta spontan și liber. Adultul nu își impune punctul de vedere, cel mult sugerează, 
cooperează și îi sprijină să devină buni organizatori ai propriei activități. În prim-plan se află 
educabilul, în plan secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul să își poată valorifica 
abilitățile organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității. Paleta de 
strategii didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul 
nemijlocit cu oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, 
producător, lider de opinie, cu alte cuvinte, participant activ la propria învățare. În vederea creșterii 
interesului școlarilor pentru cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri emoționale autentice, activitățile 
nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, preocupările, preferințele elevilor.  

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom constata că nu există domeniu 
de activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de 
cunoaștere a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la 
resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de 
a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să 
participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. 

Nu putem nega valențele psihologice ale educației extracurriculare: individul se adaptează mai 
ușor cerințelor ulterioare ale societății, observându-se schimbări la nivelul vieții de familie, a pieței 
forței de muncă, a comunității, a societății multiculturale și a globalizării. Pentru a stimula dezvoltarea 
cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitățile nonformale, ca și cele formale, se adaptează 
cerințelor individuale ale elevilor, potențialului acestora. 
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Activități extrașcolare - între on-line și traditional 
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Școala Gimnazială Nr. 6, Dr. Tr. – Severin 

 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilo  obligatorii, 
sau activităţi desfăşu ate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţ  extracurriculare care se 
desfăşoară ub îndrumarea educatoarelor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinu  specific, este in mod natural 
complementară activităţii de nvăţar  realizată în clasă. 

În cadrul activităţi or extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţil  de 
vârstă, cunoşt nţe necesare care motivează conduitele şi normele eco--civice, de a crea şi de a organiza 
activităţ  educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale,  preş olarii se    
confruntă  cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţ uni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc  o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţ  omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre 
structura şi condiţi le de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 
anotimpurilor, despre frumuseţi e şi bogăţ ile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român 
(chiar dacă e puţ n prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). În cadrul acţiunilo  şi
implicit al activităţilo  în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimen ul de respect ş  dragoste pentru 
natură, pentru muncă, om şi ealizările sale; copilul care a învăţ t să admire natura, parcul cu florile, 
să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, 
acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând  
nemărginită afecţiune faţă de e . 

Însă în situație actuală, datorată perioadei de pandemie, am creat un grup privat în care am 
inclus toți părinții copiilor din grupă, asigurându-ne că dispun de timp și resurse în realizarea 
activităților propuse. La sfârșitul fiecărei săptămâni părinții au fost informați printr-o scrisoare despre 
tema care urmează să fie abordată în săptămâna care urmează și despre materialele necesare. 
Activitățile planificate au inclus filmulețe scurte cu descrierea unor lucrări practice sau plastice, a 
unor jocuri și experimente, sau cu lecturarea unor povești, link uri spre diferite cântece, jocuri 
educative și interactive create de către educatoare, prezentări ppt cu descrierea unor activități sau 
prezentarea unor conținuturi, poze sugestive. Am primit feedback permanent din partea părinților cu 
produsele realizate de către copii, cu scurte înregistrări video și mesaje de mulțumire.  



În proiectarea activităților desfășurate în mediul on line cu preșcolarii grupe, am ținut cont de 
câteva aspecte: 

✓ disponibilitatea părinților în a sprijini și ajuta copiii 
✓ accesul la dispozitive conectate la internet 
✓ resursele și materialele de care dispun acasă 
✓ continuitate în conținuturile abordate la grădiniță 
✓ pregătirea pentru școală 
✓ interesul copiilor pentru activități 
✓ exersarea unor priceperi și deprinderi, fixarea și aprofundarea de cunoștințe însușite. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi d  factorii educaţion li în măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi a titudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţămâ t; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter  recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiat vă; 
• participarea este liber consimţi ă, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţ nută; 
• au un efect pozitiv pentru  munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi u or; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere uturor participanţilor  
• urmăresc lărgirea şi adâ cirea influenţelor exercitate n procesul de învăţământ  
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 

În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 
« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţ  să trăiască în grup si să aparţ nă unui grup. 

        

  



 

IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII PENTRU 
REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE, ÎN PANDEMIE 

 
 

Brașoveanu Cristina-Ioana - profesor psihopedagog 
Școala Gimnazială Specială nr. 1, Călărași 

 
Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

Aceste activități sunt atractive, plăcute, îmbină utilul cu plăcutul, antrenează elevii în activităţ  
diverse, le creează o stare de spirit satisfcătoare,  oferă posibilitatea de a observa  comportamentul 
copiilor în afara școlii.  

Scopul activităţ lor extraşco are este antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţ nut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, ecologice, sportive, descoperirea 
talentelor personale şi dezvoltarea acestor  aptitudini prin valorificarea potențialului fizic și psihic al 
fiecărui copil. Activităţ le extraşcol re se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul ş olar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţ alul 
intelectual, sunt caracterizare de optimism și umor, creează un sentiment de siguranță și încredere 
tuturor participanților, ajută la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 
Obiectivele care pot fi urmărite și realizate  în activitățile extrașcolare pot fi: 
 - formarea unui comportament civilizat;  
- lărgirea orizontului de cunoaștere; 
- actualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate în clasă și aplicarea 

acestora. 
 
În timpul pandemiei, părintele a avut un rol important în desfășurarea activităților online, 

inclusiv în ceea ce privește activităţile extraşcolare. Părinții au adoptat relaţ i noi cu copiii lor, fapt ce 
i-a determinat să-şi chimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoal  

 Am să dau 2 exemple de activități extrașcolare pe care elevii le pot face împreună cu părinții, 
ținând cont de perioada critică pe care o traversăm: 

1) Să curețe grădina din fața blocului sau curtea, dacă stau la casă și apoi să planteze flori, 
plante, copăcei. Participând la astfel de activități, copiii acumulează o serie de cunoşt nte punându-i 
în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul activităţilor desfășurate în mijlocul 
naturii, a vieţ i sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi p rcep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, mediul înconjurător.  Elevii îş  pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de 
natură, faţă de om şi realizările sale.  Copiii pot strânge frunze, flori, insecte  pe care le pot folosi apoi 
în cadrul orelor de cunoștințe sau pentru a realiza diverse lucrări, colaje în cadrul orelor de abilități 
practice, desen.  

2) Să pregătească masa împreună cu părinții. Această activitate se poate adresa atât copiilor 
mai mici, cât și celor mai mari. Copilul poate fi implicat atât în alegerea meniului, dacă este la o 
vârstă mai mare, cât și în pregătirea acestuia. Pregătirea mesei se poate transforma într-o activitate 
extrem de plăcută și timp de calitate petrecut împreună.  

Faptul că ajută la prepararea hranei și apoi  mănâncă alături de ceilalți membri ai familiei, îl 
face pe copil să își dezvolte abilitățile de limbaj, primește din partea acestora atenție, siguranță și 



stabilitate. Pe de altă parte înseamnă resposabilizare, fapt care contribuie și la creșterea încrederii în 
sine, copilul  se simte important atunci când participă alături de cei mari la treburile casnice. 

 
Așadar, activităţ ile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, 

la dezvoltarea înclinaţii or şi aptitudinilor şc larilor, la organizarea raţio ală şi plăcută a timpului lor 
liber. În tot acest scenariu, părinții trebuie să colaboreze cu școala, să fie un partener activ pentru a 
favoriza elevul, principalul protagonist al procesului educațional. 

 
 

  



 
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

 

PROFESOR BRAȘOVEANU IONELA                                                                        
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLOBOZIA 

 
Învățătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeuna un orizont. Nicolae Iorga 

Scopul activităţ lor extraşco are este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţ nut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şc lar, oferirea de suport pentru reuşi a şco ară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţ le 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul ş olar să reducă nivelul anxietăţ i ş  să-şi maximizeze potenţi lul intelectual.  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşu  unde se pun bazele 
,,clădirii’’ fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, şt e, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă ş  
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşu inţă i mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoşt nţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îş  are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noş ri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreş e identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoşt nţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în miş are, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm ş oala cu viaţa.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţi , monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi p eţu  valorile culturale, folclorice şi storice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăş rarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţ onal, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ş iinţe  şi culturii universale şi
naţ onale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ce a ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şco are contribuie la îmbogăţire  cunoşt nţelor copiilor despre frumuseţ le ţări , la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşt  realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilo  de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţ e. La vârsta şcolar , copiii sunt foarte 

https://booknation.ro/curiozitati-despre-nicolae-iorga/


receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţe ească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţir a orizontului cultural şt inţifi . Prin excursii elevii îş  suplimentează ş  
consolidează instrucţia şcolară do ndind însuş rea a noi cunoştinţ  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoa ă, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de 
către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de 
iniţia ivitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun 
sfârşit xerciţii e şi v  asimila mult mai uş r toate cunoştinţele.  

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţ le artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţi , gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conşt entizarea urmărilor poluării, educaţ a rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii ş  să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Titlul acestui articol reprezintă, de fapt, varianta în limba română a denumirii proiectului 

Erasmus+ de parteneriat strategic între școli pe care Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa, Satu 
Mare, îl coordonează, și anume: “The Non-formal and the Digital Classrooms for Inclusion”, nr. 
proiect 2018-1-RO01-KA229-049227. Acest proiect este co-finanțat în cadrul Programului Erasmus+ 
al Uniunii Europene și are în componență patru școli din România, Italia, Polonia și Turcia.   

Durata de desfășurare a proiectului, în varianta inițial aprobată a fost de douăzeci și patru de 
luni, dar din cauza contextului pandemic actual aceasta a fost prelungită cu unsprezece luni, urmând 
ca proiectul să se încheie în luna august. Acesta reprezintă continuarea firească a primului proiect 
Erasmus+ pe care școala noastră l-a implementat în perioada 1 iulie 2017 –  30 iunie 2018.  

Este vorba despre proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare - ,,Călătorii europene 
în lumea cunoașterii, didacticii și a tehnologiei moderne”, nr. proiect 2017-1-RO01-KA101-036012. 
Co-finanțarea a fost asigurată tot de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+. Acest 
lucru a oferit șansa unui număr de șase cadre didactice din școala noastră să participe la două cursuri 
de formare, câte trei per curs, cursuri care au vizat componenta non-formală și pe cea digitală a actului 
educațional. În felul acesta, școala noastră a reușit să facă și mai mult tranziția de la învățământul 
tradițional la cel modern.  

În momentul în care s-au închis școlile din cauza pandemiei de COVID-19 în luna martie a 
anului trecut, am făcut firesc, fără mari eforturi, trecerea către varianta online a actului educațional 
pe care îl oferim. Resursa umană din unitatea noastră de învățământ își dezvoltase deja competențele 
digitale atât de necesare în actuala societate prin participarea la cursuri de formare, prin integrarea 
tehnologiei moderne în activitățile didactice, precum și prin implicarea în proiecte Erasmus și 
eTwinning.  

Proiectul Erasmus+ Ka229 intitulat “The Non-formal and the Digital Classrooms for 
Inclusion” era deja în al doilea an de implementare. Existau deja pagina sa de Facebook, grupurile 
de discuții online ale elevilor și cadrelor didactice din grupul țintă, precum și pagina web a proiectului, 
pentru a menționa doar câteva dintre modalitățile de asigurare a comunicării, vizibilității, participării, 
diseminării și exploatării rezultatelor proiectului nostru. Cu școala parteneră din Polonia am 
desfășurat anterior acestui proiect Erasmus câteva proiecte eTwinning în care ne-am familiarizat cu 
jocurile de tip KAHOOT și nu numai. Această experiență a luat o formă nouă, mult mai creativă, o 
dată cu implicarea în parteneriatul actual de tip Erasmus. Non-formalul și digitalul s-au îmbinat mai 
bine decât ar fi putut anticipa oricare dintre noi. Dacă la momentul redactării cererii de finanțare am 
încercat să gândim activități de învățare/predare/formare care să apropie cât mai mult cele două 
componente, pandemia ne-a arătat că acestea pot fi îmbinate cu success. O dovedesc acest lucru atât 
activitățile locale, cât și cele transnaționale desfășurate până acum. O parte din rezultatele concrete 
ale acestei implicări se găsesc pe site-ul proiectului nostru, la adresa 
https://nonformaldigital4inclusion.com/.  

https://nonformaldigital4inclusion.com/


În secțiunea Results, dissemination and exploitation, veți găsi o mare parte din produsele finale 
ale proiectului nostru: un dicționar ilustrat al incluziunii – The ABC of Inclusion (ABC-ul Incluziunii), 
caietul de lucru aferent acestuia, o culegere de jocuri non-formale, o piesă de teatru-forum intitulată 
The Noisy Class/Clasa gălăgioasă, un set de jocuri KAHOOT pe tematica-cheie a proiectului, pentru 
a menționa doar căteva dintre acestea. Veți avea astfel ocazia să observați instrumentele web folosite. 
Unele dintre aceste materiale au fost realizate inclusiv în timpul vacanței de vară de anul trecut, în 
echipă, de la distanță pe ZOOM. Această mențiune se regăsește și în dicționarul ilustrat menționat 
mai sus.  

În concluzie, desi traversăm cu toții o perioadă plină de provocări, am reușit să rămânem în 
continuare conectați și implicați în atingerea obiectivelor educaționale comune. În felul acesta, am 
resimțit și mai pregnant curajul și încrederea în propria persoană și în ceilalți membri ai unei mari 
echipe europene.  Cuvintele lui Sir Winston Leonard Spencer Churchill sunt mai actuale ca niciodată: 
,,Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este cel care contează.” 
 
 
 
 
Disclaimer:  

Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod necesar, poziţia oficială a Uniunii Europene. 
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Procesul educațional din grădiniţă şi şc ală presupune şi forme de muncă didactică 

complementară activităţ lor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăş rate în grădiniţă şi şcoală în 
afara activităţ lor obligatorii sau activităţ  desfăşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţ  
extracurriculare şi se desfășoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor şi învăţ toarelor. Astfel, fără 
a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îş  are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Complexitatea finalităţilor educaţi nale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
şt inţifi , tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţ  de joc sau de participare la viaţa ş  
activitatea comunităţ i locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţ  care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe. Aceste 
activităţ  le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiil  atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recun aşt re aptitudinilor. 

Aceste activităţ  au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei de naş ere a 
unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; aniversarea zilei de naş ere a unor copii care au 
frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară;vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de 
păpuş ; vizitarea centrului de plasament;excursii; plimbări în parc; vizită la diferite muzee 

• Serbările 
Serbarea, ca activitate extraşcol ră, este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în 

prezentarea formaţ ilor artistice ale grupei/clasei/şcolii - solişti, dansatori, recitatori - având ca scop 
evidenţierea globală a unor cunoştin e acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea 
acestora cu ocazia unor evenimente sociale, istorice, culturale sau religioase. 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi artistice 
organizate de către cadrele didactice împreună cu copiii (sau în colaborare cu alţ  specialişti), având 
variate forme de prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală şi instrumentală, dans modern, dans 
popular, euritmie, scenetă, şezătoar  etc. Punctul de desfăş rare poate fi atât în incinta instituţ ei 
şco are, cât şi n afara acesteia. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţ i, vizite, concursuri), serbarea are un 
efect pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le deschide 
un orizont larg spre frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere 
spiritual, le produce emoţi  estetice şi bucurie. Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă 
sunt organizate în concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind 
o încununare a rezultatelor şi o personalizare a cunoş inţel r acumulate. Ele trebuie să aibă, în primul 
rând, un rol formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţ le copiilor: intelectuale, afectiv-
morale. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaş ere şi la aprofundarea cunoşt nţe or, iar 
conţ nutul lor cultivă şi produce sentimente şi e oţ i. 



Serbările îmbogăţe c şi nuanţ ază viaţ  afectivă a copiilor, în afara faptului că îi organizează 
într-o acţiu e comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă simţu  de răspundere al fiecărui copil şi al 
întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţ ne rezultate şi performanţe. Educatoarea şi
învăţătorul/învăţ toarea trebuie să se bazeze pe organizarea serbărilor ca pe unul din cele mai 
eficiente mijloace de sudare şi omogenizare a colectivului. Prin munca de repetiţie şi învăţa e se 
întăresc relaţ ile de prietenie, de colaborare şi muncă în echipă. Activităţile cuprinse în programul 
serbărilor le provoacă copiilor o stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie, care influenţe ză în 
bine starea organismului.(Agoston-Vas, Caltun, 2012). 

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi că un 
act de ridicare a nivelului cultură 

Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, 
îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării 
conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor activități este faptul că oferă posibilități mai largi 
de cunoaștere directă a  realității, stimulează spiritul de inițiativa și dispune de o încărcătură afectivă 
puternică. 

Prin excursiile și drumețiile organizate de grădiniță se urmărește și întărirea organismului 
copiilor, călirea organismului, formarea unor deprinderi de igienă și de comportare civilizată. Se mai 
are în vedere educarea copiilor în spiritul colectivului prin subordonarea interesului individual față 
de cel colectiv, educarea spiritului de ordine și disciplină. Prin excursii și drumeții copiii învață să se 
comporte în grup, să protejeze mediul și să se destindă. 

Organizarea excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea conducătorilor 
de grup. Trebuie să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, alegerea perioadei potrivite, a 
modului de desfășurare și finalizare, urmărind și deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, 
atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele 
acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor copiilor de a participa la acest fel de 
activități. 

Din cauza pandemiei si a restricțiilor care ne-au fost impuse am încercat pe cât posibil să 
desfășurăm activitățiile extracurriculare. Am desfășurat o mini serbare de Crăciun online,am rugat 
părinții să organizeze excursii,drumeții atât în anotimpul rece cat și in anotimpul cald,să implice copiii 
în activitățiile din gospodărie,să confecționeze diferite jucării din materiale reciclabile. Atât părinții 
cât și copiii au fost foarte încântați de aceste activități.  
  



 

Importanța activităților extrașcolare în perioada pandemică 

 
Prof. înv. primar, Bratosin Angela                                                                                           
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Dacă ne-am întrebat vreodată care sunt limitele ființei umane, noi, dascălii, am reușit în 
perioada pandemiei să ne depășim mai mult decât oricând, aflând că resursele noastre pot fi 
inepuizabile atunci când ne dorim. 

Acum a fost momentul să devenim mai uniți, mai îndrăzneți și mai înțelegători. După multe 
căutări, experimente și frământări ne-am regăsit. Am insuflat elevilor dorința de a continua școala 
chiar și în afara ei. Ne-am dezvoltat abilitățile digitale, adaptându-ne la noua realitate. Am aflat cât 
de importantă e legătura elev-profesor-părinte, constatând împreună că educația nu se face doar la 
școală. 

Știm cu toții că școala nu reprezintă doar comunicarea unor informații. Știm că fără implicare, 
fără dorința de a reuși, fără a transmite emoție, informațiile nu vor trece dincolo de pereții unei clase. 
Pentru a-i determina pe elevi să reușească trebuie să le trezim curiozitatea, să ajungem la sufletul lor 
și să ne reinventăm ca dascăli de fiecare dată. 

O modalitate neinstituționalizată de realizare a educației o constituie activitățile extrașcolare ce 
au un loc bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Ei nu pot evolua doar în cadrul orelor 
de curs ci au nevoie de acest tip de activități prin care să-și poată dezvolta capacități ce țin de 
optimism, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. Elevii trebuie lăsați să caute ceea 
ce este nou, să-și descopere plăcerea de a crea. 

Activitățile extrașcolare susținute în perioada pandemică au fost și ele adaptate noii realități. 
Elevii au avut parte de multe îndeletniciri practice pe care le-au desfășurat fie singuri, fie cu familia. 

Au plantat pomi, flori, au săpat și îngrijit plante de interior sau de grădină, au pregătit diverse 
mâncăruri sau prăjituri, au desenat sau pictat, și-au descoperit noi talente, au vizionat filme, 
documentare din care au tras concluzii pe care le-au împărtășit cu colegii în cadrul întâlnirilor online. 
Toți s-au străduit, s-au ajutat reciproc, au dat dovadă de colegialitate și empatie. 

Școala online a fost o adevărată provocare pentru toți, Răbdarea și devotamentul tuturor 
profesorilor au fost punctele forte ale acestei perioade. Dincolo de greutăți, neînțelegeri sau decizii 
impuse peste noapte, noi, dascălii, am încercat să regândim învățarea și să o adaptăm la nevoile 
societății actuale, să facem în așa fel încât învățarea online să fie la fel de eficientă ca cea de la școală.  

 

Dacă ne-am întrebat vreodată care sunt limitele ființei umane, noi, dascălii, am aflat...                                                
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Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
ei înregistrând performanțe școlare mai ridicate, li se formează diverse abilități practice, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se 
referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu 
participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Săptămâna ”ȘCOALA ALTFEL”, este o perioadă prielnică pentru a desfășura 
activități extracurriculare și extrașcolare desfășurate în cadrul instituțiilor școlare de la diverse nivele. 
În perioada online aceste activități au fost resrtucturate și adaptate noilor situații de învățare. Atât 
copiii cât și profesorii au fost puși în fața unor situații noi  de învățare, fapt care a menținut activ 
interesul lor de a cunoaște cât mai multe posibilități de realizare a activităților, altele decât cele 
desfășurate în perioada școlară din clasă. 

Scopul   activităților extracurriculare este implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în 
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele 
și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să 
stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.   

Pentru selectarea temelor acestor activități sunt implicați în egală măsură elevii, cadrele 
didactice și părinții pentru a se putea asigura concordanța activităților selectate cu obiectivele 
educaționale ale fiecărei comunități școlare în parte, ca rezultat al opțiunilor exprimate de către 
aceasta. 

Proiectele ce urmează a fi desfășurate se pot organiza și în parteneriat cu alte școli sau prin 
colaborarea cu organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cu cluburile sportive 
școlare, cu direcțiile de tineret și sport, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, 
instituții de învățământ superior etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, 
cu direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc. 

Ca tipologie, actitivitățile pot include o diversitate de activități online precum: 
- activități culturale; 
- activități tehnico-științifice; 
- activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare 

(inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și 
comunicare etc.); 

- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență 
de calculator, siguranță pe internet etc.); 

- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, 
economisirea energiei, energie alternativă etc.); 

- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.; 
Forma concretă sub care se pot desfășura activitățile este și ea diversificată, adaptată 

specificului activității on-line incluzând: ateliere de teatru, muzică, arte plastice, mese rotunde și 
dezbateri, diverse tipuri de activități de voluntariat sau interes comunitar, campanii sociale antitutun, 
antialcool, antipoluare etc, proiecte comunitare care încurajează responsabilitatea socială a elevilor, 



schimburi de experiență, vizite virtuale în diferite locații culturale, diferite parteneriate educaționale 
la nivel de unități de învățământ atât pe plan intern cât și internațional. 

Pentru evaluarea cât mai transparentă a activităților desfășurate fiecare cadru didactic va elabora 
instrumente și criterii de evaluare a activităților. 

Din punct de vedere al optimizării succesului școlar, activititățile extrașcolare  prezintă o 
importanță notabilă, deoarece în cadrul acestor activități este posibil transferul de cunoștințe 
suplimentare în raport cu programa școlară normală.  

Implicarea elevilor în activitități extrașcolare  oferă posibilitatea unei varietăți a lecțiilor curente 
și motivarea la un nivel superior a acestora. Modificarea mediului de învățare prin accesul la locații 
diferite, schimbarea contextului în care se obțin noile informații, accesul la informații diferite ca și 
coținut și formă de prezentare în raport cu programa școlară sunt tot atâtea elemente care stimulează 
curiozitatea copiilor și dorința lor pentru a fixa noile cunoștințe. 

Prin intermediul acestor activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o îmbinare  perfectă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

Este știut faptul că întotdeauna obiectivele instructiv – educative trebuie să primeze, dar  în 
acelaşi timp este necesar  să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Astfel, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţion lă valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activităţ i, cât şi în relaţii e cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Practica şi teoria educaţie  au demonstrat locul pe care-l ocupă jocul în viaţa preşcolarului, în 
activitatea de instruire şi educare a acestuia din grădiniţă. Prin intermediul jocului, copiii îş  
îmbogăţe c experienţa cognitivă , îş  educă voinţa şi pe această bază formativă îşi conturează profilul 
personalităţii  

Jocul didactic este o formă de activitate distractivă şi accesibilă copilului, prin care se realizează 
o bună parte din sarcinile instructiv-educative în instituţiile preşcolar . 

Cunoscând rolul şi importanţa grădiniţei în formarea şi dezvoltarea copilului preşco ar, ca parte 
integrată a învăţ mântului românesc, consider necesar că obiectivul prioritar (pregătirea copilului 
pentru şcoa ă) să fie o preocupare a tuturor educatoarelor, pentru a crea o continuitate perfectă între 
cele două trepte de învăţămân . 

Experienţa acumulată până acum a dovedit cu prisosinţă că prin existenţa grădiniţei, 
învăţământul primar a avut de câş igat. Oricât s-ar ocupa o familie de copilul preşcol r, s-a constatat 
că acesta se integrează mai greu în activitatea şco ară decât cel care a urmat grădiniţa. Prin jocul 
didactic am căutat să intensific procesul formării deprinderilor de activitate intelectuală, de adaptare 
a copilului la viaţ  de colectiv, la lărgirea relaţ ilor dintre copii, la conş ientizarea normelor de 
comportare, date fiind regulile impuse de joc ce trebuie respectate. 

În cadrul jocului didactic copilul învaţă, îşi exersează facultăţile mintale, se deprinde să lucreze 
individual sau să coopereze cu alţi copii, depune un efort voluntar, câştigă încredere în sine, rezolvă 
conflictul între ceea ce doreşte şi ceea ce poate. În cadrul jocurilor didactice, copiii trebuie stimulaţi 
să reflecte o activitate creatoare în scopuri pozitive bazate pe cunoştinţele predate în activităţile 
anterioare.  

Jocurile didactice exercită o influenţă asupra dezvoltării psihice contribuind la dezvoltarea 
intelectuală, la educarea spiritului de observaţie, a imaginaţiei creatoare, a gândirii şi limbajului, 
deprinzându-i pe copii cu o muncă intelectuală independentă necesară în şcoală. 

Prin folosirea jocul didactic se intensifică procesul formării deprinderilor de activitate 
intelectuală, de adaptare a copilului la viaţa de colectiv, de  lărgire a relaţii or dintre copii, de 
conş ientizare a normelor de comportare, date fiind regulile impuse de joc ce trebuie respectate. În 
cadrul jocului didactic copilul învaţă, îşi exersează facultăţile mintale, se deprinde să lucreze 
individual sau să coopereze cu alţi copii, depune un efort voluntar, câşti ă încredere în sine, rezolvă 
conflictul între ceea ce doreşt  şi ce a ce poate . 

Prin respectarea regulilor de joc se educă la copii simţ l de răspundere, onestitate, 
comportament ş  atitudini corecte pentru a nu intra în conflict cu colectivul.  

Jocul reprezintă în acelaşi timp, o activitate în procesul căreia se modelază dimensiunile etice 
ale conduitei. Cinstea, corectitudinea, onestitatea au în joc un caracter dominant. 

Caracterul atractiv al jocului, bogăţi  sa emoţion lă, mobilizează forţel  copilului, îl determină 
să stăruie în atingerea obiectivului. 

Copilul schimbă prin joc realitatea lui imediată, învaţ  să relaţ oneze cu  ceilalţi, nvaţă luc uri 
noi, toate acestea într-o stare de relaxare şi plăcere; în acelaşi timp, prin joc se dezvoltă întreaga sa 
fiinţă,  se conturează personalitatea. 

Folosit cu pricepere şi cu tact pedagogic, jocul reuşeşte să înlăture şi să prevină rămânerea în 
urmă la învăţă ură a preşcolarilor cu o înţelegere mai greoaie. 



Este necesar ca în activitatea cu preşcolarii educatoarea să dea dovadă de flexibilitate şi 
creativitate  în  abordarea  situaţii or   didactice, pentru a evita rutina şi a acţiona pentru 
transformarea învăţământului care încă se bazează pe informaţi , pe reproducerea ei, într-un 
învăţământ global,  integrat şi crea iv, bazat pe educaţie pe formare. 

La grădiniţ , preşco arul se va integra şi adapta la activitatea de aici în funcţi  de modelele pe 
care le foloseş e educatoarea, de felul cum îi stimulează interesul de a se implica în jocurile cu copiii, 
de ambianţ  pe care o pregăteşte c  acesta să se simtă în grădiniţă în siguranţă i să poată relaţ ona..  

 
Jocul copilului este esenţial pentru dezvoltarea personalităţ i lui, prin joc se dezvoltă 

capacităţile şi ompetenţele sale de bază.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                             
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

Profesor învățământ primar: Bratu Mirela Lăcrămioara                                               
Școala Gimnazială Nr. 33 “Anghel Saligny” Constanța 

            

   

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 
“Doi parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii
unităţ i de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie 
ca parteneri egali în educaţ a copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilo  în activităţil  la clasă 
şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţ lor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de 
resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăş rări a actului educaţion l; creearea unui 
mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţ  a unor informaţ i şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şco ar, organizării de excursii şcolare. 
       Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de 
semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă 
a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace 
specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă 
de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile 
viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură 
într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața 
socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici 
îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale 
muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de 
socializare, după familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare 
pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și 
cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, 
spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a 
înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună 



cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive 
(discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de 
experiențe) asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să 
vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit 
nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru 
adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri 
care-i definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități 
de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere 
între elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a 
părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala 
noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al 
părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea 
părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de 
perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a 
părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-
educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 
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Activități diverse în orele online. Avantaje 

 

Prof. Elena Breja                                                                                                           
Șc. Gimn. ,,Tudor Vladimirescu”, Tg. Mureș 

 
,,A învăța” înseamnă pentru elev, a studia, a asimila cunoștințe dintr-un domeniu teoretic sau 

practic, dar și a se obișnui, a se deprinde cu ceva, în timp ce pentru educator, ,,a învăța” are înțelesul 

de a transmite cuiva în mod sistematic cunoștințe, de a-l iniția și a-l instrui într-un anumit domeniu. 

Unii elevi învață cu plăcere folosind platformele online. Aceștia îndrăgesc și sunt pasionați de 

gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 

rezonează destul de greu cu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 

presupus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi 

ai erei digitale. 

Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 

motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 

învățare. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut 

de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare 

Printre avantajele învățării online întâlnite în orele desfășurate la gimnaziu aș putea să enumăr: 

 distribuirea rapidă a materialelor didactice, elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă 

accesare, existența conținuturilor multimedia, existența conținuturilor multimedia, conținuturile pot 

fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință, serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea 

grupurilor folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului. 

Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea în totalitate în mediul online.  Pe parcursul orelor am folosit diferite resurse în format digital 

care au fost de folos elevilor. Cu ajutorul lor am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse 

educaționale. 

De exemplu, în ,,Școala Altfel am folosit ca aplicație ,,Padlet”. Aceasta este o aplicație 

colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale și proiecte. Activitățile au fost variate de la 

o zi la alta, tehnologia fiind foarte atractivă pentru elevi descoperindu-se a face lucruri minunate. 



 

Rolul formativ al activităților extracurriculare 
 
 

Prof. înv. preșcolar: BRICEAG OPRIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂEȘTI, OLT 

 
 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 
acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate. Ea poate fi de mai multe tipuri : educație formală, care are loc într-un cadru instituționalizat, 
în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde totalitatea influențelor de 
la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația nonformală ce completează educația 
formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ. 

Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere 
pentru experiment și inovație . 

Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de 
cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea 
contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural. 

Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia 
realizăm formarea personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate. 
Frumosul răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la meditație. 

Obiectivul fundamental al educației estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea 
aptitudinilor artistice din mai multe domenii: literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, teatru, 
cinematografie.    

Obiectivele educației estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai ales prin 
activitățile extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme , de spectacole și expoziții, activități 
cultural-artistice, serbările școlare, excursii în natură. 

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, 
a diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și anume 
libertatea de a alege ce , cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor. 

Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele 
elevilor pentru o disciplină sau pentru artă , în general. Educatorul va supune observației întreaga 
comportare a elevului și stabilind ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla ansamblul 
de metode și procedee în raport cu aceste particularități. 

Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, 
filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și 
complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul. 

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul , cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să fie 
el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele. 
Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea 
și independența gândirii.  

Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul 
timpului, tinerii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă 
intelectual sau afectiv.  



Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 
cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
activități lipsite de evaluări riguroase. 
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EXEMPLE  DE  ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE  ONLINE 

 

Cadru didactic: Brici Daiana-Ioana 
 
 

Educaţia prin activităţil  extracurriculare urmăreş e identificarea şi cultivarea corespondenţ i 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoş inţe pu ându-i in contact direct cu obiectele şi enomenele din natură. 

Activităţil  extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţio al, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţi i 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţ  precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţa e a modului 
cum să înveţi etc. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm ş oala cu viaţ . Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie 
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 
deosebite. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar acest format vine în ajutorul 
copiiilor pentru a-i ține implicați pe copii într-o învățare continuă. Activitățile disponibile urmăresc 
să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea 
acestuia în scop academic.  

Deoarece știm despre activitățile extrașcolare că joacă un rol esențial în formarea personalității 
sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă, vă sunt prezentate câteva exemple de activități extrașcolare online: 

 
 
1. Ateliere creative de arte frumoase: 
 
 
Atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare, creativitatea și imaginația. 

Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

De aceea e important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
i se potrivește mai mult. Putem descoperi că cel mic este mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un 
actor. 

 
 
 



2. Activități extrașcolare de turism virtual  

Pentru ca copiii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și 
despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, am ales să vizităm în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în online. 

Pot fi explorate muzee noi sau grădini zoologice și transformate din “excursie virtuală” într-
una educativă. 

3. Ateliere de gătit 
 
Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 

timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creative. 

 

4. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului 

Pentru ca un copil sa devină responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, am optat 
pentru cercuri de ecoturism sau ecologie. 

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. 

 

5. Activități extrașcolare de dans 
 
Aceste activități sunt speciale deoarece se îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin 

urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului mult mai complexă. 
Dansul ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să 

învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același 
timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în potențialul său.  

 

6. Concursuri  „Cine știe câștigă“ 

Concursul poate fi desfășurat individual. Constă în vizionarea unor materiale educative urmate 
de o sesiune de întrebări, bazate pe aceste materiale, la care preșcolarii trebuie să răspundă într-un 
timp limitat. La final se calculează scorul și se realizează clasamentul. 

7. Serbări online 

Cei mici cântă în fața camerei, dansează și recită poezii. Din spatele ecranelor, părinții le sunt 
alături.  

 

 

,,Educația este cheia care deschide ușa de aur a libertății.” 

~ George Washington Carve 

 



 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE SPECIFICE SFINTELOR PAȘTI -                           
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

BRICIU NICOLETA ELENA                                                                                 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARON COTRUȘ ARAD 

 
Acţiunil  extraşcol re vizează, de regulă, acele activităţ  cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învăţa e-evaluare. Aria lor e dificil de delimitat. Ele sunt diverse şi se concretizează în vizite 
la muzee, expoziţi , monumente şi locuri istorice, case memoriale, vizionarea emisiunilor muzicale, 
de teatru de copii, distractive sau sportive, excursii, tabere. În perioada învățământului online, multe 
astfel de activităţ  s-au putut realiza în cadrul unui proiect educativ destinat Sărbătorilor Pascale. 
Scopul acestui proiect a fost promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor poporului român cu dorinţa ca ele 
să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii şi cu speranţa sădirii în sufletele curate ale copiilor 
dragostea pentru frumos, lumină, culoare, armonie, graţie i ritm.  

Obiectivele proiectului au fost cunoaş erea, valorificarea şi preţuir a tradiţ ilor Pascale, 
promovarea prin cântece, poezie şi pictură a artei populare, construirea şi consolidarea relaţi lor 
şcoa ă-familie-comunitate prin activităţi comune, cu caracter religios. Ambientul plăcut le-a creat 
elevilor o atitudine încărcată de linişt  şi emoţ e. Ei au fost dornici de a se implica în asemenea 
activităţ , s-au simţ t importanţ , pentru că operele lor contribuie la păstrarea şi preţuirea tradiţiilor
specifice poporului român, făcându-l unic, statornic şi nemuritor de-a lungul timpului. Durata: 
proiectul s-a derulat pe parcursul întregii vacanțe de Paști.  

Activităţile stabilite au avut următoarele titluri: 

– Paş ele – cea mai mare sărbătoare a românilor- film documentar 

– Tradiţii i obiceiuri ale poporului român- vizionare filmulețe Power Point 

– Lumină şi culoare – activitate de pictură, desen şi ncondeierea ouălor; 

– Îl slăvim pe Iisus –scurte istorioare şi aterial PowerPoint pe această temă.  

Cea mai mare sărbătoare a creştin lor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi 
clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţi . Paştele creştin lor este, în primul 
rând, sărbătoarea Învierii Domnului, după modelul căruia, vor învia toţi creştinii. Ultima săptămână 
din Postul Paş elui se numeşte „Săptămâna Patimilor” şi începe în duminica Floriilor, duminica în 
care se comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim. „Săptămâna Patimilor” comemorează prinderea 
lui Iisus, crucificarea şi moartea Lui. În această ultimă săptămână, multe biserici ţin slu be în fiecare 
seară, slujbe numite «Denie». De luni până joi se comemorează ultima masă, prinderea ş  închiderea 
lui Iisus. Ziua de joi se numeşte «Joia Mare». Vineri, numită «Vinerea Mare» se comemorează 
crucificarea şi moartea lui Iisus pe cruce. În acesta zi, adevărații credincioși ţ n „post negru”, adică 
nu mănâncă nimic. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este singurul moment din viaţa sa 
pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. 

În această zi, denumită şi Duminica Floriilor, se sfinţes , prin rugăciune şi stropire cu agheasmă, 
ramuri înmugurite de salcie, care se împart creşt nilor, iar slujitorii Bisericii le ţ n în mâini, cu 
lumânări aprinse, ca simbol al biruinţe  vieţi  asupra morţii. Ramurile de salcie amintesc de ramurile 
de finic și de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Cu acestea, după ce au fost aduse la 
biserică spre a fi sfinţite  creştin i împodobesc icoanele, uşile şi ferestrele.  Pentru creștini, Sfintele 



Paști este tot o trecere, de la moarte la viaţă. Prin Paş i noi prăznuim moartea şi Învierea lui Hristos. 
Cu ajutorul altei prezentări Power Point, elevii au putut descoperi câteva obiceiuri legate de această 
sărbătoare care au existat sau care se mai păstrează. Înainte vreme, se făceau focuri în cimitirul satului 
sau în gospodăriile oamenilor, lângă care se punea un scaun cu trei picioare şi o oală cu apă, iar 
credinţa spune că peste noapte, dacă sufletele celor trecuţi în nefiinţ  se întorc la casele lor, vor bea 
apă şi se va încălzi la foc. În a patra zi a Săptămânii patimilor este bine să se vopsească ouăle, căci 
acestea vor rezista mult timp, fără să se strice. Tot în Joia Mare, creştini  merg la Denia celor 12 
Evanghelii. Se mai păstrează obiceiul ca fetele să facă în timpul slujbei, câte 12 noduri pe o aţă  
punându-şi la fiecare nod câte o dorinţă. Nodurile le vor dezlega doar după ce dorinţa se va împlini. 
Această aţă ş -o pun sub pernă, crezând că-şi vor visa ursitul. Tot aici se păstrează obiceiul de a spăla 
picioarele copiilor din casă de către femeile mai în vârstă. Astăzi, în săptămâna Paştelui, se face 
curăţenie la morminte, iar, în ajun, femeile merg la cimitir pentru a-şi tă âia morţii. 

În vinerea mare, la slujba de seară, se fac rugăciuni speciale pentru oamenii care au murit 
nespovediţ , neîmpărtășiți și fără de lumină, iar urmaşii acestora împart copiilor aflaţ  în biserică 
pachete iar preotului un cocoş, vin şi pâine. În dimineaţa de Paş i, după ce credincioş i vin de la 
biserică cu lumânarea aprinsă, nu au voie să păşea că în casă până ce nu calcă pe o brazdă verde şi 
pe un fier de plug în credinţa că anul va fi bogat în roade, iar oamenii vor fi sănătoşi. Tot de sănătate 
se vorbeşte atunci când membrii cei mai mici dintr-o casă sunt puși să-și privească chipul în vasul cu 
vopseaua unde au fost înroşite ouăle.  

A treia activitate i-a adus în prim-plan pe micii ş olari care ş -au dovedit talentul prin vopsirea 
ouălor şi decorarea acestora cu multă migală şi entuziasm. Fiecare elev a încondeiat acasă câte un ou. 
Prima etapă a fost degresarea acestora, iar apoi fierberea lor . Elevii au vopsit ouăle roşii şi le-au 
decorat cu diferite linii, puncte sau alte desene, după cum i-a condus imaginaţ a. Au aflat că oul vopsit 
este simbolul Mântuitorului, care părăseş e mormântul şi se întoarce la viaţă, precum puiul de găină 
ieşit din găoace. Au putut decoperi semnificaţ ile utizate pentru tipurile de linii: linia dreaptă verticală 
– viaţa, linia dreaptă/orizontală – moartea, linia dublă dreaptă – eternitatea, linia cu dreptunghiuri – 
gândirea şi cunoaş- terea, linia uşor ondulată – apa, purificarea, spirală – timpul, eternitatea, dubla 
spirală – legătura dintre  viaţă şi oarte.  

Tot în cadrul acestei activităţ , elevii au construit coşu  ornamental pentru oul vopsit: au decupat 
un dreptunghi de culoare verde din hârtie glasată, pe o lungime a dreptunghiului au tăiat-o astfel încât 
să imită vârful ascuţi  al firelor de iarbă apoi au lipit-o în jurul oului. Fiecare copil a confecţ onat apoi 
o jumătate de cutiuţă în care au aşezat oul. Aceste lucrări alături de desene au fost o prezentate tuturor 
cu ajutorul fotografiilor și prezentate individual.  

„Îl slăvim pe Iisus”- sărbătoarea Învierii pe care o numim Paş ele, elevii au fost învățați să 
rostească rugăciuni de apropiere către Dumnezeu şi să căutăm în sufletele noastre virtuţi ca 
Milostenia, dragostea, iubirea, credinţa, speranţa care ne vor ajuta să primim acea lumânărică caldă 
pe care în zori o vom aduce acasă . Prin acest moment am încercat şi noi să ne luminăm cu lumina 
cea sfântă, aducând o rază de bucurie către Învierea Domnului .  

Proiectul educativ a fost un mijloc de educaţ e nonformală care a dus la înţelegerea mai 
profundă a valorilor morale, creştine de către elevi, valori ce ii vor ajuta pe tot parcursul vieţ i.  
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional                                                                                  
Școala Gimnazială Specială CRDEII, Cluj-Napoca 

 

Cadru didactic: BRIE CAMELIA 
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

Chiar dacă nu este prima situație în care educația trece în digital, problemele cu care încă se 
confruntă cadrele didactice încă trebuie gestionate: 

• Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia 
• Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii) 



• Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală 
• Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială 
• Schimbarea programului de ore 

În zilele noastre, cursurile/formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 
multe institute și companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației 
online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode. În ciuda popularității în creștere a cursurilor 
online, formarea tradițională (în clasă) se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține 
interesul elevilor. 

Exista întotdeauna două fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai 
potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda preferată. Competența digitală este una 
dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și planurile 
de realizare a procesului educativ. 

În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării 
personalizate / individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să 
devină centre educaționale comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității.  

Pentru eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile 
copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților 
instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la 
distanță/ online, fiind o oportunitate pentru situații special sau imprevizibile. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

Atelier de antreprenoriat 

Hard Skills vs. Soft Skills 
 

Prof. Geanina Brînză 

Liceul Tehnologic Economic  

,,Virgil Madgearu” Iași 

 

Activitate desfășurată cu ocazia Zilei 
Internaționale a meseriilor, eveniment inițiat 
de Inspectoratul Școlar Județean Iași în data de 
11 martie 2021. 

Grup Țintă: tineri cu vârsta cuprinsă 
între 15-18 ani, elevi din cadrul Liceului 
Tehnologic Economic ,,Virgil Madgearu” Iași, 
specializare Tehnician în activități economice 
și / sau Tehnician în activități comerciale, care 
doresc adoptarea unei mentalități 
intraprenoriale, bazată pe creativitate, 
asumarea riscurilor, integritate și încredere în 
forțele proprii. 

 
 Scopul activității: dezvoltarea 

competențelor și abilităților antreprenoriale 
pentru exercitarea unui antreprenoriat integru 
și de succes. 

 

Obiective specifice: 

➢ Identificarea competențelor necesare 
unui antreprenor de succes; 

➢ Identificarea abilităților necesare unui 
antreprenor integru; 

➢ Cunoașterea elementelor esențiale 
specifice unei activități independente; 

➢ Recunoașterea riscurilor; 
➢ Identificarea vulnerabilităților pentru 

un antreprenoriat. 
Durata activității: 4 ore. 

Modalități de instruire:  

▪ Inducerea unor comportamente și 
atitudini proactive; 

▪ Formarea unor abilități prin analiza 
critică a unor studii de caz; 

▪ Formarea abilităților de lucru în echipă. 
Concluzii 

Soft skills și hard skills reprezintă 
tendințe din ce în ce mai evidente în ceea ce 
privește abilitățile solicitate pe piața muncii. În 
zilele de astăzi nu este suficient să deții hard 
skills, fără dezvoltarea soft skills și 
consolidarea relațiilor, comunicare și 
colaborare eficiente reprezintă premise de 
succes în cadrul unui business. 

Ziua naț io nal ă a meser iil o r

ATELIER DE ANTREPRENORIAT
HARD SKILLS 

v s. 
SOFT SKILLS

11 mar t ie 2021

Hard skills

Cunoștințele
de 

specialitate
Pregătire Experiență

profesională

Sunt abilități ușor de învățat sau seturi de abilități care 
sunt ușor de cuantificat.

Hard skills sunt abilitățile care se învață, abilitățile
tehnice și cunoștințele obligatorii de care ai nevoie
pentru a face o activitate. De regulă, se învață la școală, 
din cărți, la traininguri sau chiar la job. Evident că
acestea diferă în funcție de domeniul de activitate.

Soft Skills
Abilități de 
comunicare

Munca în
echipă

Adaptabilitatea

Rezolvarea 
problemelor

Creativitatea

Managementul 
timpului

Etica

Atenția la 
detalii

Soft skill-urile sunt 
considerate trăsături de 

caracter sau abilități
interpersonale care te
ajută să te adaptezi, să

interacționezi și să
lucrezi cu alte persoane. 
Aceste abilități nu pot fi 

învățate, dar se pot 
dezvolta în timp.



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                    
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Prof. drd. Bruja Carmen – Vasilica                                                                                                                    
Școala Gimnazială Frumoasa, județul Bacău 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.Activitățile extrașcolare se 
referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu 
participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 



volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE IN ONLINE 

 

Prof. Bucataru Ioana Mirela                                                                                           
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare,, Botoșani 

 
Educația este foarte importantă deoarece deschide mintea și joacă un rol vital în societate. De 

cele mai multe ori, educația are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor. Cu toate acestea, perioada 
prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită. Învățământul on-line 
deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum 
multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); 
reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”  sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, 
indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada 
dramaticӑ pe care o traversӑm.  Școala on-line îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. 
Metodologia clasică (predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În 
acest răstimp am găsit o groază de videoclipuri cu activități predate diferit față de cum eram obișnuită. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității 
sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și 
descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot 
deprinde în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul 
celor care le urmează.  

Traversăm o perioadă dificilă în care cei mici stau mai mult in casa iar alimentația reprezintă o 
preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod 
cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul  
și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată.  Alimentația haotică pe care copiii o urmează 
încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate 
infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare 
mai ales in aceasta perioada de pandemie.   Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple 
de activități extrașcolare pentru copil, care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de 
gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri 
sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să impresioneze. 

Situația actuală a pandemiei poate fi privită și ca o parte bună pentru cei mici și deopotrivă 
pentru părinți.  Sărbătoarea Paștelui reprezintă un bun moment de a petrece mai mult timp alături de 
cei mici, de a întări relația dintre părinte și copil. Fiind o perioadă în care mămicile gătesc, le am 
sugerat să i ia alături pe cei mici și sa i implice în arta gătitului bucatelor specifice Paștelui.  Împreună 
cu cei mici mămicile au frămantat aluatul si activitatea cea mai plăcută si iubită de cei mici s a 
demonstrat a fi vopsirea de ouă.  



 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                     
ȘI EXTRACURRICULARE 

 

Prof. învățământ primar Bucicoiu Veronica 
Liceul Tehnologic ,,Matei Basarab” Mănăstirea 

 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE ACTIVITATE 
PROPUSĂ 

FORME DE REALIZARE  PERIOADA DE 
DESFĂŞURARE 

1. “Și eu vreau să ajut! ”  
 

-activitate de ecologizare, 
voluntariat 
-acasă  

 

2.    „ ...Teatru...”  -vizionare teatru pentru copii 
 - vizionare online 

 

3. “La săniuș doar împreună cu 
părinții”  -pe derdelușul de la 
marginea satului  

 - stabilirea zilei potrivite din punct 
de vedere meteorologic  şi p ntru 
evitarea aglomerării derdeluşu ui 
- deplasarea la locul în pantă stabilit 
împreună cu părinții pentru a se da 
cu săniile 
-păstrarea distanţei de s guranţ  
-părinţii vo  pune poze pe grup 

 

4. “Vizită la cuibul berzei” - deplasarea la cuibul berzei de pe 
strada din apropierea școlii se va 
realiza doar de către învățătoare 
- filmuleţul va fi publicat pe grup 

 

5. „Minte sănătoasă într-un 
corp sănătos” 

- vizită online la cabinetul medical 
- vizionare de CD-uri cu diferite 
moduri de  a ne păstra sănătatea  

 

6.  „1IUNIE-Ziua tuturor 
copiilor!” 
 

- sărbătorirea online a zilei copiilor 
–pregătirea unui program cu cântece 
și poezii 
- prezentarea online a programului 
pregătit 

 

ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE 
 
NR. 
CRT. 

DENUMIRE ACTIVITATE 
PROPUSĂ 

FORME DE REALIZARE  PERIOADA DE 
DESFĂŞURARE 

1. „Sărbătoarea Halowenului”- 
concurs de prezentare a 
costumelor 

- concurs cu prezentarea costumelor 
- jocuri la alegere 
 

 

2. 1 Decembrie – ziua României 
Interpretarea cantecului „Noi 
suntem romani”  

 - interpretarea online a cantecului 
vizionare de CD-uri despre Ziua 
României 
 

 



3. „Colindăm de Crăciun”-
Prezentarea online a unor 
colinde de Crăciun  

- învăţa ea colindelor 
- interpretarea de colindelor de către 
copii împreună cu părinţii 
- publicarea acestora online pe grupul 
clasei I 

 

4.  Concurs de recitări de poezii 
de Eminescu 

 - învăţa ea online de poezii scrise de 
Eminescu 
- competiţia onlin  

 

5. „Să fiu un bun cetățean” - întâlnire online cu polițistul din 
comună 
- rezolvare de fișe 

 

6. „Micii ecologiști” - muncă de ecologizare  
-plantare de flori în fața școlii și în 
grădina de flori din curte 

 

7. 9Mai-Ziua Europei - audierea imnului Europei 
- înțelegerea semnificației Zilei 
Europei 
-vizionare de CD-uri despre Ziua 
Europei 

 

8. Serbarea de sfârșit de an -prezentarea programului în fața 
părinților 

 

 
  



 
Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

Tradiții și obiceiuri de Paste… altfel – Inainte si in timpul Pandemiei                         
(Starii de Urgenta) 

 

Bucsenaru Elena 
Gradinita cu Program Normal Nr. 2 Albeni, Gorj 

 
Educaţia copiilor, a adolescenţilo  se poate face mai rapid şi poate avea rezultate pe termen 

lung, dacă este realizată într-un context educaţ onal relaxant. Activităţil  extraşcolare sunt importante 
pentru copil, ele contribuie la lărgirea orizontului cultural din domenii variate, la formarea unei 
atitudini pozitive faţă d  învăţătură, la dezvoltarea unor deprinderi practice variate. 

Fie că vorbim de un credincios practicant, fie de un ateu sau agnostic, istoria Paş elui face parte 
din cultura generală de bază, iar pentru a fi capabil să răspunzi la întrebările copiilor trebuie să şt i 
bine cum s-au petrecut lucrurile. Între ziua în care sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim 
(duminica Floriilor) şi învierea din duminica pascală sunt detalii despre trădare, moarte, durere, 
smerenie şi iubire, pe care e bine să le citeşti dir ct din Evanghelii. 

Pentru anul scolar 2018/2019, acţiunea „Sa descoperim Pastele impreuna!”, a fost o activitate 
desfăş rată pe ateliere de lucru, : pictura, decupare si decorare de ouă ca urmare a sugestiilor părinţi or 
şi a dorinţei copiilor de a cunoaşte cum se lucrează în echipă cu părinţii, de a socializa cu adulţ i, de 

a-i disciplina şi de a-i pregăti pentru a deveni adevărate 
valori ale societăţ i. 

 

 

Scopul acestui proiect a fost să promovez tradiţiile şi
obiceiurile poporului român cu dorinţa ca ele să fie preluate 
şi transmise următoarelor generaţii şi cu speranţa că voi sădi 
în sufletele curate ale acestor copii dragostea pentru frumos, 
lumină, culoare, armonie, graţie şi ritm.  

Obiectivele proiectului au fost cunoaşt rea, 
valorificarea şi preţ irea tradiţ ilor Pascale, promovarea prin 

cântece, poezie şi pictură a artei populare, construirea şi consolidarea relaţ ilor 
şco lă-familie-comunitate prin activităţ  comune, cu caracter religios. 

 



Pentru anul scolar 2019/2020, sărbătorirea Paștelui pe timpul izolării nu a mai însemnat 
reuniuni de familie într-un loc fizic, întâlniri cu prietenii dragi sau mers la biserică, dar acest lucru nu 
a însemnat că nu puteam crea deloc o atmosferă de sărbătoare. Paștele în acest an a înseamnat să ne 
ajutăm reciproc să facem față acestei situații, chiar dacă am fost la distanță unii de alții, să sporim 
legăturile emoționale și să ne amintim de obiceiurile de sărbătoare, cele pe care le mai putem 
urma: vopsitul ouălor, cadourile pentru copii, discuțiile calde cu cei dragi.  

Si activitatile extrascolare desfasurate online au fost impactate de acest aspect astfel incat, 
ateliere de lucru Pascale s-au desfasurat online, prin intermediul Platformei Webex- Adservio cat si 
pe Grupul Privat din cadrul unei retele de socializare.  

Atunci cand predarea nu s-a realizat la clasa sau prin intermediul video, a fost nevoie să creez 
materiale de studiu care să transmită informația prescolarilor în modalități cât mai adecvate pentru 
eLearning. Vorbim de materiale video, imagini care sa urmeze o structura logica sau prezentări 

adaptate pentru cursurile online. 

 Chiar dacă și în clasă unii au rețineri 
în a pune întrebări, trebuie să ne gândim și să 
planificăm dinainte modalități prin care 
prescolarii pot pune întrebări online. 
Utilizand mesageria Adservio sau mesageria 
grupui privat am putut sa le ofer acestora 
raspunsurile de care aveau nevoie pentru 
finalizarea cu success a sarcinilor. 

Sunt multe emotii dificile pe care le 
putem experimenta in timpul pandemiei – 

tristete, 
dezamagire, 

furie, vinovatie, 
frustrare sau 
singuratate – 
sunt raspunsuri 
normale, la 

conditii anormale. Ne intristam si experimentam si durerea. Este 
important sa adoptam o abordare plina de compasiune pentru noi insine 
si pentru cei din jurul nostru. 

Cu atâtea provocări nu e de mirare că a fost o perioadă dificilă. 
Important este să învățăm și să ne pregătim mai bine pentru viitor, care s-
ar putea să fie mai aproape decât ne imaginăm. 

  



 

Activitățile extraccuriculare online – provocări îndeplinite! 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Bucureșteanu Eliza 

 
 

Activităţile extracurriculare aduc o completare importantă a procesului de învăţa e și contribuie 
la dezvoltarea înclinaţiilo  şi aptitudinilor preşcolari or, la organizarea raţional  a activităţilor
copiilor. 

Fiind gândite și proiectate având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de 
voie bună şi op imism, cu însufleţ re şi dăruire, la astfel de activităţ . Ele completează cu noţ uni noi 
volumul de cunoş inţe însuş te la activităţile desfășurate în grădiniță și lărgesc orizontul cultural al 
copiilor. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţe  constituie, de 
asemenea, şi un m jloc de formare al competenţ lor. 

Valenţele formative ale acestor forme de activităţi, se extind asupra tuturor comportamentelor, 
îmbogăţ nd sfera informaţ onală, declanşâ d trăiri afective şi oferind condiţii prielnice 
exersării conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor activităţi este faptul că stimulează spiritul 
de iniţ ativă şi d spun de o încărcătură afectivă puternică. 

Din păcate, pandemia și-a spus cuvântul și mare parte din activitățile extracurriculare au avut 
de suferit, astfel că, din cauza restricțiilor nu s-au putut organiza multe dintre cele gândite sau 
planificate. Bineînțeles că parțial s-au putut organiza astfel de sesiuni online, dar totodată am avut în 
vedere și la efectele nocive ale expunerii copiilor în fața device-urilor timp îndelungat.   

O dată cu revenirea la clasă, în formatul clasic fizic al copiilor, s-au putut organiza mini 
activități extracurriculare în parteneriat cu diverse instituții publice sau private, într-un mod mult mai 
facil. Bineînțeles că acestea s-au desfășurat cu invitații în format online, accesul acestora în unitate 
nefiind permis din cauza pandemiei. 

Două dintre activitățile extracurriculare avute în unitate și care au avut un feedback minunat 
atât din partea copiilor, cât și a părinților au vizat igiena orală și siguranța în trafic. 

Astfel, am avut bucuria și plăcerea de a afla informații noi în parteneriat cu o clinică dentară 
din oraș, denumit ”Dinți frumoși și sănătoși”. Doamna doctor a vorbit copiilor despre importanța 
igienei dentare, despre ce ar trebui să facem atunci când apare o carie și cât de des ar trebui ca 
preșcolarii să facă o vizită la medicul stomatolog. Toate informațiile au fost prezentate și cu ajutorul 
unui filmuleț animat cu șoricelul Chiț. Copiilor le-au fost prezentate într-un mod foarte atractiv 
cabinetele de stomatogie frumos amenajate pentru a fi cât mai atractive și primitoare. 

O altă activitate extracurriculară de succes desfășurată prin intermediul video-conferinței a fost 
”Pe stradă, în sigurață!”, activitate realizată în parteneriat cu secția de poliție din proximitatea 
grădiniței. Copiii au fost imediat captați de prestația domnilor polițiști care le-au prezentat într-un 
mod fascinant regulile de circulație folosind tehnica ventriloc și păpușile de mână. Râsul și voia bună 
nu au lipsit din peisaj. 

Realizarea activităților extracurriculare online a fost o provocare în această perioadă de 
pandemie, însă cu dorința de a ne depăși limitele, de a realiza activități importante care nu numai că 
au adus un plus de informație asimilată într-un mod inedit și atractiv, am reușit să rămânem cu amintiri 
frumoase la care ne vom uita în urmă cu mult drag. 



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PERIOADA ON-LINE 

 

BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA                                                                                
Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș, Bacău 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta.  Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii.  

 
În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 
 
 1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, copiii s-au apropiat 
deja mult de tehnologie. Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, 
aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și 
rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător 
în propriile idei și mai creativ.  

Copiii pot căpăta aceste cunoștințe la cursurile online LIVE de programare Logiscool, unde nu 
au nevoie de cunoștințe vaste de matematică sau IT. Îndrumați de instructorii noștri tineri și 
experimentați în cadrul sesiunilor LIVE săptămânale, copiii vor crea, interpreta și edita codul text al 
propriilor programe și jocuri.  Treptat, elevii încep să descopere principiile programării, urmând ca 
odată cu parcurgerea mai multor semestre să ajungă la promovări avansate de programare și la 
cunoașterea limbajelor de programare populare în industrie. Toate cursurile Logiscool sunt bine 
structurate și variate și se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 7-17 ani.  

 
2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.   
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult.  

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în 
familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena 

https://www.logiscool.com/ro/courses/programming_online


comediei. Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa 
să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

În acest fel, îi vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie 
un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Cursuri de graphic design 
Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două 

lumi, copilul tău poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer 
în această perioadă de distanțare socială.  

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual                                                                                                                         

Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online.  

 4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
În cazul în care preferi ceva mai convențional, puteți să vă descărcați aplicații pe calculator sau 

tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele 
cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, 
italiană, japoneză).  

Copilul va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori 
de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai 
mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate 
duce departe, acolo unde își dorește.  

5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va 
afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

 
6. Cursuri de robotică pentru copii și adolescenți 
Dacă în ceea ce privește cursurile de programare activitatea poate continua în mediul online, 

programarea unui robot necesită un spațiu fizic în care copilul are acces la materialele necesare și 
învață manual tot ce ține de robotică. 

Dacă vei dori să îi ocupi timpul după școală cu ceva interactiv și de viitor, te poți orienta spre 
cursurile de robotică. Fiind o tehnologie care deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult este 
important să știe cum să o folosească în mod inteligent.   

Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a 
problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți.  

https://www.logiscool.com/ro/


Dacă cel mic a trebuit să întrerupă cursurile preferate de robotică în urma pandemiei, vrem să-
i transmitem că pregătim activități noi care vor compensa pentru timpul trecut. 

 
7. Cursuri de improvizație pentru copii 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

Din fericire, ai la dispoziție cursuri de improvizație pentru adulți, inclusiv pentru părinți, care 
te ajută să scapi de emoții și de frici. Poți alege să îți înscrii copilul la cursurile de improvizație și, 
cine știe, poate vei învăța și tu lucruri noi de la el.  

În cazul în care te întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin 
exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul 
improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să 
elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  

 
8. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  

Dacă vrei un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, poți opta pentru 
cercuri de ecoturism sau ecologie. Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația 
ecologică ajută copiii să afle cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum 
să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea 
lor.  Totodată, copilul tău își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a 
găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai 
frumoasă. Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru 
că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

9. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans. Poate că fac parte tot din spectrul 
activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor după școală. Însă ce le face speciale este 
că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire a 
copilului tău mult mai complexă. Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-
o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a 
perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot 
mai liber și mai încrezător în potențialul său.  

 

 
  



 

Jocuri de grup 
 

BUDA CLAUDIA,                                                                                                               
Colegiul Național Mihai Eminescu, Baia Mare 

 

 

Importanţa jocurilor de grup este lesne observată în special în momentele mai dificile ale 
grupului: de constituire, de conflict, de apatie, de tensiune, de marginaliazare a unui membru etc. 

Cele mai multe jocuri sunt de natură să reducă nivelul anxietăţi  şi să-l amplifice pe cel al 
energiei, însă nu trebuie neglijat rolul acestora în învăţare.  

Leader - ul grupului este cel care trebuie să şti  cum dispoziţia emoţională a grupului poate fi 
modificată în aşa fel încăt capacitatea de învăţare a participanţi or să fie maximizată. Toate exerciţ ile 
şi ocurile trebuie să se desfăşoare c  entuziasm. 

 

I.  Jocuri de prezentare a participanţilor 
 

Sunt jocuri care au ca scop stabilirea unei atmosfere relaxate în care fiecare participant să se 
prezinte şi să spună căte ceva despre sine. 

I.1. Jocul numelui 
Numele unei persoane este foarte important. Rostind numele cuiva conşt entizezi şi apreciezi 

existenţa a.  
Jocul este simplu şi constă în rostirea numelui. Următorul din dreapta va rosti numele celui 

precedent şi apoi pe al său. Jocul se repetă pănă cănd ultimul participant îi va prezenta pe toţi ceilalţi  
Pare dificil de memorat toate numele participanţilor dar nu trebie uitat că ultimul participant aude 
repetat acelaşi nu e de mai multe ori pănă cănd îi vine răndul. 

Jocul poate fi ş  mai amuzant şi relaxant dacă leader-ul grupului începe şi termină exerciţiu . 
Atmosfera trebuie să fie de încurajare şi suport reciproc. Dacă cineva nu-şi poate aminti numele 

unuia care s-a prezentat anterior, el poate să –l întrebe pe acesta, bineînţeles, cu scuzele de rigoare. 
 
I.2. Numele meu este ........ 
Este o variaţie de la primul exerciţ u şi presupune ca fiecare participant să-şi spună numele şi

apoi o scurtă poveste despre acel nume: cum a fost ales, ce înseamnă, ce înseamnă pentru el/ea etc. 
Variaţi : 
La numele său, participantul mai poate adăuga şi o scurtă prezentare a sa: preocupări, experienţ  

etc.  
 
I.3. Animalul 
Dacă participanţii doresc, puteţ  să le cereţi să se prezinte ca şi animale, alegănd animalul care 

are cele mai multe caracteristici identice cu ale sale. Spre exemplu, cineva care este foarte dinamic 
poate să se asemene cu un iepure sau  cineva care este ş  dinamic ş  graţios poate să se asemene cu o 
căprioară etc. 

 
I.4. Ferma 
Consilierul de probaţ une cere participanţilo  să formeze un cerc. După formarea cercului, 

conducătorul grupului explică jocul. Acesta constă în descoperirea identităţii unui participant în 
funcţie de um acesta imită sunetele animalului pe care l-a ales la jocul anterior. 



Conducătorul jocului solicită un voluntar dintre participanţ . Acesta este adus în mijlocul 
grupului şi este legat la ochi după care este învărtit astfel încăt să nu reţină poziţi  celorlalţi 
participanţi. Acesta este numit – fermierul. 

Conducătorul jocului desemnează pe cel care urmează să imite sunetele animalulului ales. În 
funcţie de aceste sunete, fermierul trebuie să identifice numele persoanei. Poate să-i ceară acesteia să 
repete doar o dată. 

Dacă nu a ghicit, trebuie să rămână în centru pănă cănd ghiceşte. După ce a ghicit, el este 
înlocuit de participantul care a fost identificat, care devine fermier. Jocul continuă pănă cănd fiecare 
participant a fost fermier. 

Variaţi : 
Nemaiţină du-se seama de jocul anterior, fermierul rosteşt  numele unui animal întălnit în 

ferma lui. Participantul care se află cel mai aproape sau în faţa fermierului trebuie să imite sunetul 
acelui animal. După acest sunet fermierul trebuie să ghicească numele acelui participant. 

 
I.5. Argumentul 
Se practică de obicei în a doua sesiune şi constă în a prezenta argumente pentru faptul că numele 

cuiva a fost reţin t. De exemplu, “ te-am reţinut pentru că râdeai tot timpul“. Este important ca aceste 
argumente să fie amuzate ş  pozitive. 

 
I.6 Reclama personală 
Fiecare participant trebuie să creeze şi să prezinte apoi grupului o reclamă despre el  însuş  ca 

persoană, încercând să “ se vândă cât mai bine “. Va trebui deci să se concentreze asupra atributelor 
şi bilităţi or lor pozitive. 

 
II. Jocuri de încerdere  
 
II.1 Exerciţiul de atingere 
Pe rănd, fiecare participant va avea ochii acoperiţi şi va încerca să se deplaseze prin sala de 

întâlnire şi să identifice toate obiectele pe care le atinge. Coordonatorul sau ceilalţ  participanţ  vor 
confirma sau infirma presupunerea. După cca. 5 minute, alt participant poate fi rugat să facă acelaţi 
exerciţiu. Pot fi implicaţi în a tfel de exerciţii în special participanţi  timizi.  

 
II.2 Baba oarba 
Este un exerciţiu mai cunoscut în Romînia şi se poate juca atît ca joc de încredere cît şi ca joc 

de prezentare. El constă în acoperirea ochilor unui participant după care acesta trebuie să prindă şi să 
identifice un alt participant. Dacă l-a identificat corect, el este înlocuit de cel prins. Jocul poate fi 
foarte amuzant şi relaxează repede o atmosferă tensionată. 

 
II.3 Cercul mic al încrederii 
Participanţ i vor forma un cerc relativ mic în mijlocul căruia se află un voluntar. Împimgeţ -l 

uşo  pe acest voluntar astfel încăt acesta să fie prins şi susţi ut de către ceilalţi participanţ . Treptat, 
lărgiţi cercul. Mai este voluntarul în siguranţă ? Descrieţi cum se simte voluntarul. Dar restul grupului 
? 

 
II.4 Cercul mare al încrederii 
Participanţ i trebuie să se aşe e de-a lungul camerei, încercănd să formeze un cerc căt mai mare. 

Un voluntar este rugat să ţ nă ochii închişi şi să meargă prin cameră. Participanţii din cerc au obligaţia
să aibă grijă ca voluntarul să nu se lovească sau să se izbească de un obstacol. Participanţii trebuie să 
comunice prin semne sau priviri şi să hotărască cine va trebui să-l protejeze pe voluntar. Regula 
generală este că cel mai apropiat participant trebuie să-şi ofe e sprijinul. 

Jocul poate fi realizat şi u doi sau mai mulţ  voluntari în mod simultan. 
Discutaţ  cum se simte voluntarul şi ceilalţi participanţi  



 
II.5 Urmărirea 
Împărţ ţ  grupul în perechi de căte doi participanţ . Unul din pereche va trebui să execute o serie 

de miş ări cu o mână. Celălalt va trebui să urmărească aceste mişcări cu privirile. După un timp, cel 
care execută mişcăr le poate să-şi folosească ambele mâini. Celălalt trebuie să încerce să le 
urmărească cu privirile. Care sunt diferenţele ? Cănd est  mai dificil ? Discuţii  

 
II.6 Oglinda 
În cadrul aceleiaşi perechi, unul din participanţ  execută o serie de miş ări iar celălalt încearcă 

să-l imite întocmai ca o oglindă. Cum se simt cei care sunt imitaţ  ? Dar cei care imită ? Faceţi jocul 
căt mai amuzant. 

 
III. Jocuri de dinamizare 
 
III.1 Mersul în cerc 
Cereţi participanţi or să meargă în cerc. Cereţ -le apoi să accelereze ritmul astfel încăt să meargă 

din ce în ce mai repede, evitînd să se atingă unii de ceilalţ . Cănd coordonatorul bate din palme, 
paticipanţii trebuie să schimbe brusc direcţia. Cei care se ating sunt eliminaţi. Discuţii: de ce s-au 
atins, cum se simt etc. 

 
IV. Regulile din insula pustie ( după Priestley & McGuire, 1986 ) 
 
Împărţ ţ  grupul în două subgrupuri astfel încăt să aveţi un număr căt mai egal de fete şi băieţi 

într-un subgrup. Rugaţ  fiecare subgrup să-şi i agineze următoarea situaţie  
Aţi naufragiat pe o insulă pustie necunoscută nici măcar de geografi. Nu aveţi nici o speranţă 

că veţi putea părăsi insula curînd. Din fericire, insula dispune de suficiente resurse de hrană însă 
iarna se apropie trebuie să vă pregătiţi. Pentru a putea convieţui trebuie să stabiliţi o serie de reguli. 
La ce reguli de convieţuire v-aţi găndi şi care ar fi prioritare ? 

După cca. 30 de minute cineva din fiecare subgrup va trebui să prezinte concluziile după care 
vor avea loc discuţii: de ce regulile astea, ce s-ar întămpla fără ele, de ce în ordinea asta ? cine va 
garanta respectarea acestor reguli ? cum ? discuţii  

Concluzia poate fi că şi societatea este organizată după acelaşi principiu: al nevoii de lege 
pentru o convieţuire paşnică. Diferenţa între diverse societăţi constă în modul cum aceste legi sunt 
stabilite, cum sunt ele aplicate, de modul cum cetăţenii răspunde la ele, de interesul general al acelei 
societăţi etc  

Exerciţiul încurajează lucrul în echipă şi aduce în atenţia participanţ lor nevoia de .... lege şi
ordine. 

 
V. Jocuri de evaluare  
 
V. 1Ce am învăţat aici ? 
 
Jocul este utilizat în special în finalul sesiunilor de lucru sau la sfărşitul întregului program. El 

constă în: 
1. aşe aţ  participanţii în cerc  
2. rugaţ -i să rememoreze programul sau sesiunea din acea zi  
3. primul din cerc trebuie să spună ce a învăţa  
4. următorul trebuie să repete ceea ce a spus primul şi să adauge ceea ce a învăţat el, astfel 

încăt ultimul să repete tot ceea ce au menţionat ceilalţi participanţi după exemplul: “ eu am învăţat 
să înţeleg victima, cum ia naştere comportamentul uman, care sunt metodele de a evita comiterea de 
infracţiuni ..... “ 

 



V.2 Zidul vorbitor 
 
Ideea acestui joc este de a  stimula participanţ i să discute despre ideile, reflecţ ile sau 

observaţi le lor cu privire la program. 
Aşeza i pe perete mai multe coli mari de hârtie. Fiecare coală va avea ca titlu anumite aspecte 

legate de program: ex. “ ce  mi-a plăcut “, “ ce m-a făcut să râd “, “ ce am învăţat “ etc. Fiecare 
participant va trebui să scrie ceva sub fiecare titlu. Discuţii. 
  



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
Prof. înv. primar, BUDESCU ANA GEANINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI 
 

 
Sărbătoarea Paștelui este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor din întreaga lume. Urmând 

această idee, am dorit organizarea, în mediul online, a unei activități, împreună cu elevii clasei 
pregătitoare A de la Școala Gimnazială Nr. 22 din Galați, asistați de părinți sau bunici, o activitate 
extrașcolară, desfășurată în timpul vacanței de primăvară. Această activitate a fost realizată pentru a 
evidenția importanța acestei mari sărbători pentru fiecare creștin.  

Obiectivele activității au vizat cunoașterea semnificației sărbătorii pascale, realizarea de 
felicitări cu tematică pascală, decorarea ouălor de Paște, diferențierea unei zile obișnuite de o zi de 
mare sărbătoare, cunoașterea de obiceiuri și tradiții de Paște. 

Rezultatele așteptate în urma desfășurării activității extrașcolare vizează schimbarea atitudinii 
copiilor și părinților/bunicilor față de artă, descoperirea unor copii cu un talent artistic, creativ 
deosebit, trezirea unor sentimente deosebite în sufletele copiilor față de tradițiile și obiceiurile 
românilor de Paște. 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a 2 ore. În acest interval de timp, s-a purtat o scurtă 
discuție în legătură cu sărbătoarea Paștilor. Doamna profesor de religie le explică elevilor, pe înțelesul 
lor, ce sărbătorim la Paște, de ce toți oamenii o consideră cea mai mare sărbătoare a creștinătății, ce 
fac oamenii înaintea marii sărbători și în zilele de Paști, ce înseamnă postul Paștelui. Copiilor le este 
arătat un filmuleț cu lumina pascală de la Ierusalim, dar și cu arta de încondeiere a ouălor din diferite 
colțuri ale țării și se face un tur virtual în Muzeul ouălor “Lucia Condrea” din Moldovița - Bucovina. 
Se prezintă mai multe modele de felicitări, de ouă încondeiate. Datorită faptului că această activitate 
s-a desfășurat în mediul online, fiecare elev a avut toate materialele pregătite din timp și au realizat 
singuri sau cu ajutorul părinților/bunicilor, cu indicațiile doamnei învățătoare, o felicitare cu tematică 
pascală și decorează, folosind indicațiile, imaginașia și creativitatea, un ou. Pe parcursul desfășurării 
activității, doamna învățătoare a răspuns tuturor întrebărilor elevilor, le-a dat sugestii, idei, i-a 
corectat, dacă a fost cazul. La finalul activității, toate lucrările au fost apreciate pozitiv, urmând să fie 
realizată, în sala de clasă, o mini expoziție cu toate lucrările elevilor. 

Obiectivele stabilite înainte ca această activitate să fie desfășurată au fost realizate, copiii și 
părinții/bunicii acestora înțeleg importanța acestei mari sărbători, a obiceiurilor, tradițiilor românești 
legate de această sărbătoare, a artei tradiționale atât de apreciată de toți românii. 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

  



 

Activitati extrascolare in online 

 

Loredana Bughianu, Scoala Gimnaziala nr. 169                                                                   
Bucuresti, Sector 6 

 
 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 

Exemple: 

Exista o serie de muzee care ofera tururi virtuale: 

Muzeul National de Istorie a Romaniei, Muzeul Antipa, Muzeul Bancii Nationale Romane, etc. 

Spectacole de teatru online; 

Parcuri natural care ofera tururi virtuale; 

“Sandvisul vesel si sanatos”  (copiii realizeaza diferite sandvisuri haioase…se premiaza); 

NASA a creat un website dedicat in intregime copiilor. Acolo vor gasi puzzle-uri, carti de 
colorat, labirinturi, jocuri educative); 

Creativitatea este foarte importanta in dezvoltarea copiilor (exista carti ce pot fi colorate 
online); 

Exista site-uri cu experimente si explicatii stiintifice. 

Prin urmare, exista o varietate de modalitati de activitati extrascolare pe care elevii le pot 
desfasura de acasa, singuri, cu parintii sau indrumati de domnii profesori. 

Cu toate acestea, activitatile pe care le desfasoara fata in fata joaca un rol mult superior celor 
desfasurate in online. 



 

ALEGEREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON-LINE 

-LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR- 
 
 

Prof. înv. prescolar Buhusi Lucica 
Grădinița P. N. Telejna, Vaslui 

 
 
 
Pandemia globlă a adus multe schimbări în toate domeniile de activitate ale oamenilor și a avut 

influențe modelatoare și în ceea ce privește activitățile preșcolarilor, cu precădere activitățile 
extrașcolare. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine 
în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

Putem vorbi despre descoperirea talentelor și pasiunilor copiilor, dar și despre dezvoltarea 
diverselor abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul cursurilor de zi cu zi.  

Mai departe vă voi prezenta câteva din cele mai atractive activități pe care le puteți pune în 
practică în situația pandemică actuală: 

1. Ateliere creative de arte  
Atelierele de arte stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 

imaginația. Mai mult, ajută la înțelegerea emoțiilor mult mai bine și la dezvoltarea unui mindset 
sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. 

2. Activități extrașcolare de turism virtual  
Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vreți să-i ajutați pe 

copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăieșc, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, puteți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

3. Cursuri și ateliere de gătit 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios.  

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copii care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că vor afla 
cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație 
pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, copiii învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, 
în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singuri 
mâncarea sănătoasă. 

 



4. Spectacole de teatru 
Spectacolele de teatru sunt un deliciu care se adresează tuturor categoriilor de vârste. Faptul că 

spectacolul, în sine, este un instrument de joacă, de divertisment asigură un context pozitiv în care se 
pot cultiva valori și modele atât de utile celor mici în evoluția lor, pentru o creștere echilibrată, 
armonioasă și sănătoasă. Păpușile, atât de dragi copiilor, impresionează și atrag prin expresivitatea 
lor și devin o proiecție a lumii, se îmbracă în semnificații și comportamente pentru ca cei mici să 
priceapă, să înțeleagă și să învețe despre lume, despre viață, despre ei și despre cei din jur. 

5. Dans și mișcare 
Pentru a le oferi copiilor un bun început în viață, este important să îi obișnuim să facă mișcare 

zilnic. De fapt, mișcarea, fie prin joc, fie prin exerciții fizice, ar trebui să facă parte din rutina zilnica 
a copiilor, la fel ca spălatul pe dinți. 

Dansul este una dintre activitățile suverane, pe care experții în educație timpurie o recomandă 
cu prioritate pentru că dezvoltă abilități nebănuite în primii ani de viață.  

Însă dansul reprezintă mai mult decât o activitate fizică pentru copii. Dansul mărește puterea 
de concentrare a copiilor, intensifică metabolismul și sporește coordonarea. 

Pe lângă faptul că mișcarea întărește mușchii și oasele, aceasta aduce și multe alte beneficii cum 
ar fi: un somn de o mai bună calitate, un mai bun control al greutății, precum și o bună gestionare a 
emoțiilor în situații de stres. 

 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoşt nţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţio al, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţ  se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţe e dezvoltarea, să realizeze mai 
uşo  şi ma  frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

 
 
 

  



 
PROIECT TRANSNAŢIONAL ,,Ursuleţii călători” 

 
Prof. înv. primar, BULĂREANU RODICA                                                               

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 MORENI, DÂMBOVIŢA 

 
In anul şc lar 2020-2021, am înscris elevii din clasa mea, clasa a ll a, într-un proiect 

transnaţion l ,,Ursuleţii călători”. Parteneri  in acest proiect au fost elevii din clasa a ll a, de la 
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ,,ION SURUCEANU”,   RAIONUL IALOVENI, 
SATUL SURUCENI. 

Acest proiect a cuprins şase etape: 

ETAPA DE PREGĂTIRE 

•  Împreună cu elevii am ales un ursuleț de pluș care a fost mascota echipei și ”reprezentant” 
oficial al clasei. 

•  Am stabilit  de comun acord numele ursulețului. 
• Le-am explicat copiilor că ursulețul lor va călători peste Prut și va studia la o școală din 

Republica Moldova timp de 3 săptămâni, după care se va întoarce acasă cu multe, multe impresii și 
cunoștințe noi. 

• Am ales  o agendă pentru notițe care a  însoțit ursulețul în călătoria peste hotare. 

Pe prima pagină a agendei  Matei, un elev din clasă, a scris  o scrisoare în  numele urulețului 
adresată elevilor de la școala partener. 

ETAPA ”SALUTUL VIRTUAL AL URSULEȚILOR” 

•  Când ursulețul a fost pregătit pregătit,  am stabilit o întâlnire online cu școala partener 
utilizând  Zoom, Google Meet și  am făcut  cunoștință cu ursulețul partener. 

• În timpul întâlnirii online ursuleţ i au făcut cunoşt nţă, au adresat şi u primit întrebări. 
• Apoi ursuleții  s-au pregătit pentru călătorie! 

ETAPA CĂLĂTORIEI PESTE PRUT 

• Împreună cu elevii  am  creat  un colet care a mers în ospeție la școala partener. 
• În colet am  inclus  ursulețul Martinel, agenda și mici atenții pentru elevii de la școala partener. 
• Am mers cu toţii la oficiul poștal și am  expediat coletul  
• Când ambii ursuleți au  ajuns la destinație, am organizat cea de-a doua întâlnire online. 
• Ursuleții  au  povesti cum au ajuns la destinație și ce cadouri au adus pentru noii lor prieteni. 

ETAPA VIZITEI ȘCOLARE PESTE PRUT 

• Timp de 3 săptămâni ursulețul venit de peste Prut a  participat  la toate lecțiile împreună cu 
copiii. 

• La fiecare lecție unul dintre copii (prin rotație) ”ajută” ursulețul să-și noteze în agendă  ce a 
studiat în ziua respectivă, ce a fost nou pentru el, ce impresii a avut, cum s-a distrat, etc. 

• Un alt copil (prin rotație) fotografia activitățile la care participă ursulețul (4-5 fotografii pe 
zi). 



• Cel puțin o activitate notată în agendă a inclus  vizionarea unei lecții video din Biblioteca 
digitală ”Educație online” www.educatieonline.md. 

• La final de săptămână fiecare clasă a expediat grupului partener fotografii cu micile aventuri 
ale ursulețului pentru a-i ține informați pe parteneri.  

• La finalul celor 3 săptămâni de vizită peste Prut, ursulețul a avut agenda  plină de notițe, 
fotografii, desene, impresii și lucruri noi învățate împreună cu copiii. 

•   Am organizat atunci  cea de-a treia întâlnire online: ursuleții ”au  povesti” unul altuia ce au 
învățat, cum s-au distrat, ce lucruri noi au studiat, etc 

ETAPA REVENIRII ACASĂ 

• Am pregătti un alt colet pentru ursulețul vizitator. 
• Am inclus agenda completată și mici cadouri pentru elevii din instituția partener. 
• Împreună cu  elevii am mers  la oficiul poștal pentru a expedia coletul instituției partener. 
• Când ursuleții  au  ajuns la destinație, am  organizat cea de-a patra întâlnire online. 
• Ursuleții au  povesti ce cadouri au adus ş  cum  a fost în vizită. 
• Cel mai important, fiecare copil a ajutat ursulețul să prezinte fiecare pagină din agendă  pentru 

a relata ce anume a studiat atunci când s-a aflat peste hotare. 
• Copiii au mulțumit unii altora pentru grija purtată ursulețului vizitator și pentru cadourile 

primite de peste Prut. 

ETAPA DE REFLECȚIE ȘI RAPORTARE 

• La  final am  elaborat un scurt raport al activităților organizate în cadrul proiectului. 
• Rapoartul a fost   compilat în format digital Google Sites şi expediat prin intermediul unui 

formular electronic. 

Elevii mei au fost foarte  încântaţi să participe la acest proiect, au învăţat multe lucruri despre 
tradiţiile şi  obice urile lor, au legat prietenii durabile, au făcut cunoscute pasiunile lor. 

 

 

 

  

http://educatieonline.md/


 

Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 

Profesor Bulgaru Mariana                                                                                                               
Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați 

 
  

De la începutul perioadei de pandemie și până în prezent, fiecare activitate pe care trebuie să o 
realizeze un cadru didactic este o dovadă de măiestrie, tact și strategie, atât din punct de vedere 
pedagogic cât și tehnologic.  

Trebuie să recunoaștem că în noua abordare impusă de circumstanțele actuale, utilizarea 
tehnologiei și a multitudinilor de platforme educaționale a devenit obligatorie sau a început să ne facă 
plăcere să le utilizăm. Chiar dacă debutul s-a făcut rapid, fără o formare sau o înștiințare în prealabil, 
fără suport logistic, noua abordare a devenit o provocare pentru toți cei implicați în procesul de 
învățare, cu precădere pentru cadre didactice și elevi, cărora li se solicită alocarea unor resurse într-
un volum mult mai mare.  

Identificarea unei soluții optime, în primul rând pentru elev, a devenit un deziderat care se pare 
că va mai persista încă mult timp. De aceea activitățile didactice și-au lărgit aria de cuprindere: pe 
lângă particularitățile individuale și de grup, includ și aspecte privitoare la situația economică și 
socială a familiei, cu toate valențele ce le poate avea. 

În această perioadă activitățile extracurriculare și extrașcolare s-au mutat exclusiv în online, iar 
acest format vine atât în sprijinul părinților care caută să-i țină pe copii implicați într-o continuă 
învățare, cât și în sprijinul elevilor prin continuarea dezvoltării lor, descoperind formatul digital și 
utilizarea acestuia în scop academic. 

Activitățile extrașcolare joacă rolul esențial în formarea personalității copilului, atât în  
deprinderea unor compețențe necesare unei dezvoltări personale și sociale armonioase, cât și pentru 
succesul său. Chiar dacă activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare sau 
în unele cazuri par stresante pentru un elev sau pentru un adolescent care trebuie să parcurgă noțiuni 
noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la alta, ei se pot orienta către unele activități gândite 
special pentru a-i dezvolta personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și 
totodată ideal pentru viitorul lui. 

În activitatea didactică online putem alege acele activități în care elevii să-și descopere talentele 
și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. Pentru că există foarte multe idei de activități extrașcolare și extracurriculare, trebuie să vedem 
mai întâi la ce se referă și cum îi pot ajuta pe elevi, astfel încât să devină interesante și să-i mențină 
activi și curioși. 

Am pregătit câteva idei din care să ne putem alege activități didactice extrașcolare și 
extracurriculare, în această perioadă în care desfășurăm activități online: 

1. Activități extrașcolare tehnico-științifice, care se adresează elevilor pasionați de 
matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii și care îi ajută pe elevi să gândească logic și analitic, 
să rezolve probleme: 

- jocuri sub formă de întrebări la care se caută răspunsuri despre Univers și planeta noastră; 
- cluburi și cercuri tematice online, pe platforma digitală utilizată de școală sau special creată, 

în care se învață sau se aplică  aceste activități tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și 
pentru elevii din școala gimnazială sau primară; 



- explorarea online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format în 
această perioadă de izolare, locațiile fizice fiind închise. 

 
2. Ateliere creative de arte frumoase, care stimulează empatia, abilitățile de comunicare și 

discurs, creativitatea și imaginația, îi ajută pe elevi să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine, care dau 
elevilor  o stare de bine și îi ajută să-și dezvolte o mentalitate sănătoasă ca viitor adult. În acelați timp, 
le oferă elevilor șansa de a învăța să se exprime într-o formă artistică ce li se potrivește mai mult, sub 
îndrumarea unui profesionist: 

- jocuri de improvizație artistică, prin exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele 
teatrului clasic ori de improvizație; 

- cluburi sau cercuri literar-artistice, de pictură, teatru, muzică, film etc. 
- cursuri interactive și de profil, pentru a învăța elevii să-și creeze propriul site, să editeze 

imagini și să facă o grafică la fel de cool precum lumea lor. 
 
3. Activități extrașcolare de turism, care să-i ajute pe elevi să-și îmbogățească cunoștințele 

despre comunitatea în care trăiesc, despre civilizația din ziua de azi sau despre cele antice. Pe de altă 
parte, oferă elevului șansa să evadeze în natura sau oriunde în lume, în regim virtual, în această 
perioadă online: 

- ”excursie virtuală” pentru explorarea unor muzee, grădini zoologice etc., printr-o selecție de 
asfel de obiective care și-au deschis porțile în regim virtual; 

- accesarea galeriei personale de fotografii din locuri vizitate, pe care le fac cunoscute și 
colegilor prin prezentarea lor pe scurt. 

 
4. Activități extrașcolare de gătit, o ocazie excelentă de a găti împreună cu elevii, de a 

descoperi arta culinară, de a accesa lecții de nutriție, de a afla cum să pregătească mâncarea într-um 
mod cât mai sănătos, dar și de a-și forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții: 

- ateliere de gătit, unde elevii pot fi învățați să-și pregătească singuri o mâncare sănătoasă; 
- ”micul chef creativ” unde elevul poate să ne impresioneze prin rețete culinare proprii sau 

prin dexteritate și prin coordonare; 
- cursuri de gătit, prin accesarea unor tutoriale sau cursuri online pe care elevii le pot pune în 

practică în propria bucătărie; 
- lecții de nutriție de la specialiști, prin invitații online. 
 
5. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului, prin care se arată că educația 

ecologică a devenit o prioritate la nivel global, care îi ajută pe elevi să afle importanța mediului 
înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibe grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum să 
promoveze obiectivele turistice din comunitatea lor. Pe de altă parte, aceste tipuri de activități 
dezvoltă spiritul de echipă, responsabilitatea, capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și 
curajul de a încerca experiențe care să le facă viața mai frumoasă: 

- cercuri de ecoturism; 
- cercuri de ecologie. 
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şi utoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
• https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii   

 
 

https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii


 
Chiar de trecem prin pandemie ... punțile de prietenie rezistă 

 
 

Prof. înv. primar, Bulz Lăcrămioara  - Iuliana,                                                                                                                             
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani 

Prof. Nagy – Rusu – Gabriela – Doris,                                                                                                                                     
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad 

 
 
 

Conceptul de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global 
de învăţăm nt, care se orientează pe formativ, în detrimentul informativului specific învăţ mântului 
de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţ rii pe parcursul întregii vieţ  sau a educaţ ei 
permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, să contravină 
educaţie  de tip curricular, ci o completează, făcând-o pentru educabili mai atractivă şi mai eficientă.  

Aceste activități extrașcolare vin ca alternative cu importanță majoră în formarea copiilor în 
funcție de aptitudini, aspirații, disponibilități, prezentând avantajul cultivării sentimentul de siguranță 
tocmai prin lipsa „lucrului impus”. El, copilul, simte nevoia să-și aleagă singur una sau mai multe 
activități, eliminându-se astfel reacția de respingere a actului educațional forțat. 

Reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, 
muncă, talent, presupune implicarea tuturor factorilor sociali: elevi, cadre didactice, parteneri 
educaţion li, părinţi, societate civilă, media şi comunitate, care vor duce la sensibilizarea copiilor prin 
activităţ  interesante şi atractive, deoarece ... „Dacă picăturile de apă nu ar fi prietene, n-am avea 
râurile şi nu ne-am bucura de răcoarea lor; dacă soarele nu ar fi prietenul planetelor, nu ne-am bucura 
de culorile şi de parfumul florilor; dacă lumina n-ar fi prietena boabelor de rouă, n-am avea 
prospeţime  dimineţ lor şi dacă frunzele copacilor n-ar fi prietene, n-am vedea verdele pădurii ... Să 
ne privim în ochi cu blândeţe, să ne dăm mâinile şi vom vedea cât de bogaţ  suntem căci stăpânim 
cea mai valoroasă comoară a lumii – PRIETENIA.”  

Copilul învaţă să se joace, să lucreze, să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru organizat, la 
început într-o colectivitate, în grup, iar apoi în grupuri diferite. Aceasta îi dă posibilitatea de a 
comunica mai bine, de a se integra în cadrul acelui grup, de a deveni mai creativ, de a trage concluzii. 
Are posibilitatea de a învăţa d n experienţa ltora, de a deveni mai sociabil, de a lega prietenii. 

Considerăm că relaţia de prietenie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La această vârstă, 
şco arii au nevoie să înveţ  să ia în considerare punctul de vedere al altor copii, să facă schimb de idei 
şi să înţeleagă mai bine experienţele prieteniei lor. Colaborând cu copii dintr-o școală din altă 
comunitate, le vom trezi elevilor interesul pentru prietenie. Această colaborare sprijină dezvoltarea 
unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine şi cu ceilalţ . Dorinţa noastră 
se îndreaptă spre a stabili noi şi reale punţ  de comunicare între copii - educatori - comunitate.  

Am urmărit să  desfășurăm câteva  activități educative extrașcolare în parteneriat cu altă unitate 
de învățământ, alături de copii aflați în categoria grupurilor dezavantajate social, financiar, economic, 
copii cu CES sau alte dificultăți de socializare, integrare, adaptare la mediul educațional cu ocazia 
săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”.  

 
Activități desfășurate:  
 
1. A venit primăvara! -  povestea copacului din fața casei mele 
2. Prietenie în cuvinte și culori   
3. Vizită la muzee virtuale 
4. Desenăm și gătim împreună  
5. Vine Iepurașul! – încondeierea ouălor  



 
Indiferent de distanța dintre noi, de scenariul în care ne desfășurăm activitățile instructiv – 

educative putem spune că obiectivele urmărite (spre ex: dezvoltarea spiritului de toleranță și 
cooperare, a sentimentului de bucurie, relaxare și întrajutorare față de toți copiii)  au fost atinse cu 
succes.  
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE                                        
REALIZATE IN ONLINE                                                                                          

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 
 
 

Educatoare, Bunaiasu Cristiana 
Gradinita P. N. Aninoasa, com. Aninoasa, sat Aninoasa, jud. Gorj 

 
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 
societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 
lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 
ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 
individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 
eficiență.  

Vârsta preșcolară este un moment important pentru dezvoltarea copilului. Micuții devin 
conștienți de lumea înconjurătoare, manifestă curiozitate față de ceea ce observă sau nu cunosc și 
ajung să imite comportamentele celor din jur. Aceasta perioadă reprezintă  temelia întregii vieți de 
mai târziu.  

Criza provocata de virusul COVID-19 a impus  continuarea demersului educativ ȋn mediul 
online. Situaţia nouă, neprevăzută, a condus la transpunerea activitatii didactice din mediul deschis, 
prietenos şi generos al grădiniţei, ȋn mediul virtual, ȋn care interacţ unea este limitată, atât din punct 
de vedere fizic, cât mai ales afectiv. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 
complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 
educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 
viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 
de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 
favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 
putem stabili și cum anume o putem promova.  

În perioada în care grădinițele sunt închise din cauza pandemiei de COVID-19, părinții sunt cei 
care stau acasă cu copiii permanent și se preocupă nu numai de supravegherea lor, dar și de impactul 
pe care această perioadă îl are sub raportul dezvoltării lor emoționale, sociale și cognitive. 

Milioane de copii  se întreabă, probabil, cine sau ce este acest COVID-19 despre care vorbesc 
tot timpul cei mari și care este o atât de mare amenințare mai ales pentru bunici. Poate că primul 
imbold al părinților este de a-i trimite pe cei mici la joacă sau să le reamintească faptul că doamna 
educatoare i-a rugat online să deseneze o căsuță. Desigur, parcursul educațional este important, dar 
cel mai important în această perioadă de provocări nemaintâlnite pentru generațiile active este ca 
fiecare copil să înțeleagă ce se întâmplă. Deci cine sau ce este COVID-19, cel de care se teme toată 
lumea și din cauza căruia nu mai putem merge la locul de joacă? 

Copiii mici reacționează în funcție de atitudinea și comportamentul adulților din jurul lor. De 
aceea este recomandat ca părinții sau cei care îi îngrijesc să abordeze echilibrat și cu responsabilitate 
bazată pe informare corectă măsurile pentru a se proteja pe ei și pe copii, asigurând astfel starea de 
bine a acestora. 



Cadrele didactice pun la dispoziția părintilor resurse pe care le-au realizat în cadrul efortului 
comun de combatere a efectelor pandemiei asupra parcursului educațional al copiilor. Aceste resurse 
conțin sugestii pentru copii și părinți, repere metodice, planificări de activități sau resurse digitale 
produse sau centralizate de catre cadre didactice. 

Este important ca părinții: să găsească un sprijin real în comunicarea cu cadrele didactice; 
să se simtă responsabili și responsabilizați pentru a colabora cu educatoarea; să asigure 

condițiile necesare pentru a traversa, cu cât mai puține riscuri, această perioadă. 
Tehnologia poate fi folosită în această perioadă și pentru a împărtăși lucrurile pe care copilul 

le face cu pietenii, familia sau cu educatoarele online, încurajând în felul acesta și pe alții să facă 
același lucru. Copilul se va bucura să vadă produsele activității lui (desene, construcții sau modelaje) 
pe ecran, așa cum se va bucura să vadă și ceea ce au realizat alți colegi. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Semnificația Paștelui, pe înțelesul copiilor:                                                                      
Tradiții și obiceiuri cultivate de către părinți pentru cei mici 

 

Prof. pt. înv. preșcolar: Bunea Andreea – Ioana 

 
Îmi amintesc că, în copilărie, Paştele a însemnat pentru mine mai mult obiceiul de a ciocni ouă 

roşii, iar adevărată lui semnificaţ e am aflat-o abia pe la zece ani, când mi-a căzut în mâna o Biblie 
pentru copii.  

Dincolo de ouă roşii şi iepuraş  de ciocolată, Paş ele este cea mai importantă sărbătoare creştină  
căci fără realitatea Învierii creş inismul nu ar fi decât o culegere de basme frumoase.  Sărbătorind 
Paş ele în rit ortodox sau catolic, nu se poate ca cei mici să nu vadă în icoane scena crucificării, fără 
să pună întrebări despre ea. 

Fie că eşti un credincios practicant, fie că eşti ateu sau agnostic, istoria Paş elui face parte din 
cultura generală de bază, iar pentru a fi capabil să răspunzi la întrebările copiilor trebuie să ştii bine 
cum s-au petrecut lucrurile. Între ziua în care sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim (duminica 
Floriilor) şi învierea din duminica pascală sunt detalii despre trădare, moarte, durere, smerenie şi
iubire, pe care e bine să le citeşti d rect din Evanghelii. 

 

Şapte paşi în care poţi explica conceptele creştine esenţiale 

1. Începe cu naşterea  adu-le aminte de bebeluş l Iisus pe care l-am sărbătorit la Crăciun. 
2. Explică-le că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, vorbeşt -le despre scopul venirii Lui pe pământ şi
cum doreşte să ne apropie de Dumnezeu. 
3. Introdu conceptul de păcat, potrivit cu puterea de înţelegere a copilului. Chiar şi ce  mai mici fac 
diferenţa între o fapta bună şi una re . Le poţ  explică că păcatul e că un zid între om şi Dumnezeu, 
iar în vechime oamenii nu puteau să îş  ceară iertare pentru faptele lor rele fără să aducă un animal 
ca jertfă, de cele mai multe ori un miel. Hristos a luat locul mielului pentru că noi să ne putem cere 
iertare fără acel sacrificiu animal. 
4. Vorbeş e-le despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, care L-a trimis pe Iisus pe pământ să 
vindece şi să mântuiască. 
5. Explică-le că oamenii răi L-au arestat şi L-au ucis (în funcţ e de vârsta copilului poţ  lasă la o 
parte detaliile despre realitatea dură a crucificării). 
6. Nu uita să le spui că a treia zi a înviat, şi după uţ n timp s-a înălţ t la Cer. 
7. Încheie reasigurându-i pe copii de faptul că Dumnezeu îi iubeş e, iar rostul sacrificiului Său este 
ca ei să poată primi iertare pentru faptele rele atunci când îi mustră conştiinţa  

 

La fel cum împărţ m poveş ile despre reproducere şi moarte în bucăţi digerabile, vom aborda 
diferit istoria primului Paş e creştin în funcţ  de vârsta copilului. 

Copiii foarte mici nu au bine definit în minte conceptul de moarte. Aş dar, când le povestim 
copiilor sub patru-cinci ani istoria Paş elui vom pune accentul pe Înviere, fără a da detalii despre 
torturile răstignirii. 

Când copiii pricep semnificaţia Paştelui, vor percepe mai profund şi binecuvântările acestei 
Sarbători. 



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. lb. engleză, BURIU ROXANA 

Școala Gimnazială „Vasile Voiculescu”, Comuna Pârscov, Județul Buzău 
 
 

 

Familia a fost și va rămâne întotdeauna un cadru favorabil formării și dezvoltării personalității 
copilului. Ea a constituit, privită în timp, prima școală a omenirii și constituie și acum prima școală a 
copilului și nu numai. 

Școala reprezintă organizația socială care, printr-o srânsă colaborare cu familia, ajută la 
instruirea și educarea micului școlar. Parteneriatul famile-școală duce la înlăturarea unor bariere de 
comunicare, asigură o continuitate firească în dezvoltarea copilului și, nu în ultimul rând, duce la 
eficientizarea actului didactic. 

Familia și școala reprezintă cei mai importanți factori educaționali, fiind adevărații piloni ai 
educației. Numai printr-o colaborare strânsă, susținută, familia și școala pot pune în aplicare acest 
proces de educare a ființei umane în devenire. Important este ca acești doi factori să-și dirijeze 
acțiunile spre un scop comun. 

Succesul procesului de învățământ se poate asigura printr-o bună informare a părinților cu 
privire la frcvența, modul de manifestare intelectuală și comportamentală, precum și identificarea 
unor căi pentru ameliorarea ori dezvoltarea personalității elevului. 

Colaborarea dintre familie și școală poate îmbrăca diferite forme: vizite școală-familie (asigură 
profesorului culegere unor informații cu privire la climatul educative din familie), vizite familie-
școală (dau părinților posibilitatea de a afla modul în care copiii lor răspund sarcinilor didactice), 
ședințele cu părinții (oferă prilejul de a aborda unele aspect pedagogice și de a promova schimbul de 
idei în legătură cu activitatea școlară), ședințele comune cu părinții și elevii ( ce se realizează în 
vederea organizării unor activități școlare și extrașcolare sau pentru rezolvarea unor situații 
conflictuale), lectoratele cu părinții, realizarea unor expoziții cu lucrările elevilor, implicarea 
părinților în organizarea unor activități extracurriculare ce permit acestora să vadă manifestările 
elevilor, rezultatele muncii lor, trăirile și comportamentul acestora.   

Activitățile extracurriculare spijină dezvoltarea inițiativei, cultivă și orientează aptitudinile 
elevilor, îi ajută să-și dezvolte simțul pentru frumos, să-și descopere pasiuni, interese, îi ajută să-și 
lărgească orizontul cultural, să-și formeze deprinderi de igienă, să-și fortifice organismal, să învețe 
să comunice, să lege relații de prietenie, să devină mai sociabili. Astfel de activități sunt pentru copii 
foarte atractive și le dezvoltă imaginația, gândirea creativă, spiritual de investigație, îi leagă de viață, 
de natură, de folclor, de istoria națională, de realitatea social-profesională. În ceea ce îi privește pe 
părinți, implicarea lor în astfel de activități, le dezvoltă abilităţi e de a interacţ ona şi empatiza cu 
propriii copii, devenind totodată mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Între cei doi factori trebuie să existe o permanentă colaborare bazată pe încredere, respect, 
stimă, cointeresare în obţ nerea eficienţei maxime în educaţia copilului. Elevii noşt i vor fi mai bine 
pregătiţi cu cât vom şt  să colaborăm mai mult cu părinţ i şi cu alţi actori educativi. 

După unii analişti, şcoa a are de îndeplinit trei obiective majore: de a pregăti individul pentru o 
activitate benefică, de a-l forma ca viitor cetăţea  şi d  a-l împlini ca fiinţă umană  Şcoala nu trebuie 
să ofere doar informaţii de ordin ştii tific, ci să formeze elevul ca pe un individ capabil să se integreze 
socio-profesional, să-şi canalizeze energia şi aptitudinile într-o direcţi  corectă, să se manifeste 
plenar, să fie receptiv la valorile culturale, religioase şi morale ale societăţi  în care trăieşte. 

Toate acestea nu se pot realiza decât printr-o colaborare strânsă şi susţi ută dintre familie şi
şcoa ă. Doar aşa ele pot pune în aplicare acest proces de educare a fiinţe  umane în devenire.  

Important este ca aceşti doi factori să-şi di ijeze acţiunile spre un scop comun. 



 

Activitățile extracurriculare în mediul online 

 

Prof. Burlacu Alexandra – Gabriela                                                                                  
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași 

 

Principiile educației se bazează pe importanța insuflării elevilor a faptului că trebuie să învețe 
pe tot parcursul vieții. Educația și experiența sunt mult mai mult decât sălile de clasă, manualele și 
succesul. 

Activitățile extracurriculare oferă elevilor oportunități de a se exprima și de a se explora în 
diferite domenii în funcție de interesele, abilitățile și talentele lor. Sunt activități non-academice care 
au ca scop principal dezvoltarea elevilor, învățarea lor de a lucra în echipă și transformarea elevilor 
în așa fel incât  să gândească dintr-un punct de vedere realist față de  ei înșiși și despre lumea din jur.  

Pandemia a determinat o perioadă mai dificilă ce a implicat obstacole în procesul de învățare, 
în participarea la activitățile extracuriculare. Acest demers reprezintă  o metodă de învățare care 
include observație, practică și experiență, din aceste motive  au fost anulate și puse în pauză pe o 
perioadă nedeterminată.  

Uimitor este faptul că omul de azi este capabil să se adapteze în situații de criză depășind facil 
impedimentele în desfășurarea normală a oricărei activități. Esența acestor activități presupune un 
efort continuu de a dezvolta indivizi cu potențial, care sunt echilibrați intelectual, emoțional și 
spiritual, pe baza unei credințe armonioase în adevăr și disciplină. Pandemia privită dintr-o altă 
perspectivă a fost o lecție benefică pentru elevii care au participat la activități în această perioadă, 
abilitățile acestora  fiind de asemenea dezvoltate. Tinerii au avut acces permanent la informații și au 
dezvoltat numeroase competențe. 

După cum bine știți o mare parte din activități au fost transferate în mediul online, creând o 
perspectivă demotivațională în procesul de învățare al elevilor, însă aceștia din urmă au prezentat 
dorință și disponibilitate către noi șanse de a experimenta multiple procese de învățare, dezvoltându-
si abilitatea de a face față stresului si de ași clădi încrederea in sine.  

Dezavantajele perioadei pandemice au fost generate de slaba gestionare a timpului și un 
dezechilibru în crearea perspectivelor profesionale. Activitățile extrașcolare au reprezentat un motiv 
de deschidere către studiu prin participarea într-un cadru nonformal, într-o lume virtuală la experiențe 
noi de învățare ca o experiență alternativă necesară și nu una opțională 

Activitățile extracurriculare  îmbinate cu cele școlare sprijină elevii spre o învățare eficientă cu 
valențe noi, moderne și de perspectivă. Consider că pandemia nu prezintă consecințe dezamăgitoare 
asupra vieții sociale și profesionale, determinând  din contra o adaptare la mediul social cu perspective 
optimiste și cu viziune către noi orizonturi. Astfel,  pandemia reprezintă un imbold către activitățile 
extracurriculare ce pot oferi șanse de progresare intelectuală și emoțională.  

 

 



 

Simbolistica Paștelui la români 

 

Prof. Burlacu Bianca                                                                                                       
Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, Vorona, BT 

 

Învierea Domnului sau Sărbătoarea de Paște constituie cea mai mare sărbătoare religioasă 
ortodoxă, fiind fundamentul de bază a Bisericii Ortodoxe Române. Învierea lui Hristos a determinat 
răspândirea creștinismului și mântuirea de păcat prin pocăință.  

Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel bucurie, lumină și speranță. Credincioșii din întreaga 
lume primesc marea sărbătoare a Paștelui cu iubire, împlinire sufletească și veselie. 

Ritualul sfânt în pregătirea Paștelui : 
Înaintea Paștelui, familiile se pregăteau cu mare drag : vopseau zidurile şi se făcea curăţenie

generală, își cumpărau ceva nou pentru a merge la biserică în noaptea de Înviere. Învierea lui Iisus 
este simbolul renașterii umanității prin purificare spirituală, prin post, obicei care începe tot mai mult 
să se piardă. 

Ca o însumare a patimilor lui Hristos, Săptămâna Luminată era jerfită prin post aspru și 
rugăciune. În timpurile mai vechi, postule era mai aspru , oamenii mâncau putin.  

Încondeierea ouălor  
Ouăle roșii sunt simbolul sângelui lui Iisus, iar încondeierea lor cu motive tradiționale este 

ilustrarea bucuriei și renașterii odată cu venirea primăverii. Modelele ouălor de Paște sunt diferite în 
funcție de zona de proveniență, iar gospodinele se intrec in acest mestesug. 

La 24 de zile inaintea Postului şi 24 de zile după post, femeile de altădată căutau ouăle cele mai 
bune, de la păsări negre hărăpeşti, pe care trebuiau să le păstreze pentru pască, cozonac şi ouă roşii  
Aceste ouă erau preferate pentru că se spunea ca erau cele mai tari. 

Traditii de Paste 
Lumina Învierii care se ia de la biserică este simbolul biruinței asupra întunericului, răului și 

durerii. 
Purtarea unor haine noi de Înviere este simbolul pentru purificare. 
În noaptea de Învierii nu este bine sa dormi, deoarece, conform tradiției vei fi somnoros în restul 

anului. 
In ziua de Paste, se spune ca cel care iti va calca primul pragul casei este bine sa fie barbat, 

pentru a avea noroc in restul anului.  
Încărcătura emoțională a ultimilor zile: 
Pe timpuri, importantă era Joia Mare, în care se celebrau spiritele morților, făcându-se focuri 

imense în grădini şi în grădinile bisericilor. În Joia Mare, cerurile se deschid şi vin pe pământ spiritele 
celor morţ .  Curăţ nia de Paş e trebuia să fie gata până în Joia Mare, deoarece Joimăriţa, o creatură 
hidoasă care avea ac de cojocul femeilor leneşe  Iar în această sfântă zi, femeile trebuiau să înroșescă 
ouăle, fiecare după tradiția zonei de care aparține.  

Legendele noastre vorbesc despre sângele care a curs de pe cruce, iar Maica Domnului şi 
femeile mironosiţe au aşez t un coşuleţ de ouă şi ele s-au înroşi . Cojile de la ouă trebuiau să se dea 
pe apa sâmbetei, de unde şi vorba folosită astăzi. Legendele spun ca la marginea lumii trăiesc blajinii, 
iar aceste coji de ouă sunt trimise lor, ca înştiinţare că po  sărbători ş  ei sfintele sărbători de Paşte.  

În Vinerea Mare, ziua care stă sub semnul răstignirii, oamenii ţ neau post negru. Mielul este 
prin excelenţă animalul de sacrificiu, la mai multe popoare. Însuşirile pe care le însumează mielul: 
puritatea, inocenţa, simplitatea şi blândeţea, face din el o victimă.  Mielul Îl simbolizează pe însuş  
Domnul nostru Iisus Hristos, purtător al aceloraşi însuşiri. 

Cuvintele lui Ioan Botezătorul care, văzându-L pe Iisus a exclamat: „Iată mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatul lumii”(Ioan 1,29). 



Pasca 
Pasca este una dintre cele mai însemnate copturi, fiind caracteristică mai mult zonelor Bucovina 

şi Moldova, în ţara noastră, în alte zone având formă dreptunghiulară şi numindu-se cozonac. Ea se 
găseşte de Paş i în fiecare casă creştină pentru cinstirea Învierii, simbolizând pâinea binecuvântată de 
Hristos la Cina cea de Taină. 

Legenda pascăi spune că Iisus a fost găzduit de un om foarte primitor care le-a pus în traistă, la 
plecare, pâine pentru drum, fără ştirea lor. Întrebându-L pe Hristos când va fi Paştele, Mântuitorul le-
a spus apostolilor că atunci când vor găsi pâine în traistă. Căutând, apostolii au gasit în traistă pâine. 
De atunci fac creşt nii pască. 

În Bucovina, legenda spune că înainte de a fi prins și răstignit pe cruce, Iisus și apostolii au 
mâncat copturi nedospite ş  nesărate, adică turte şi zime, iar după răstignirea Domnului, vor  

 
Lumânarea de Înviere. 
Lumânarea este simbolul prin care creştinii primesc “Lumina Învierii ” de la preot, care prin 

lumina pe care o poartă simbolizează biruința vieții asupra morții, a luminii lui Hristos asupra 
întunericului păcatului. Creștinii păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujbă şi o aprind 
în cursul anului, în cazul în care au un mare necaz în casă, sau pe timp de furtună. 

Învierea Domnului Iisus este piatra de temelie a credinței noastre ca popor creștin. Rostind în 
Ziua de Paşti “Hristos a înviat!” şi să răspundem cu inima curată „Adevărat a înviat!”, încununăm 
tradiţiile şi semnificaţii e acestei mari sărbători a creştinătăţii, de asemenea spovedirea și împărtășirea 
cu trupul ş  sângele Mântuitorului. 

Învierea, ziua mult aşteptată. 
În Ajunul Învierii, femeile pregăteau o căniţă de apă, în interiorul căreia se punea un ou roşu, 

un ban de argint şi c teva fire de busuioc, iar în ziua de Paş e toată familia se spăla cu acea apă, ceea 
ce-i fereau de boli, farmece sau descântece. 

 
Surse: 
 
1. http://csei1sibiu.ro/wp/wpcontent/uploads/2013/10/Traditii_si_obiceiuri_de_Pasti_FINAL.

pdf  
2. https://blog.electrecord.com/traditii-romanesti-de-paste/  
3. https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/obiceiuri-si-traditii-de-mult-uitate-cum-

era-sarbatoarea-de-paste-in-bucurestii-de-altadata  
4. https://ziarulunirea.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-romanesti-de-paste-credinte-si-

superstitii-de-paste-257440/  
5. https://www.traditii-superstitii.ro/invierea-domnului-sarbatoarea-de-paste-sfintele-pasti/  
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MODALITĂŢI DE ABORDARE A TRADIŢIILOR                                                              
ŞI OBICEIURILOR PASCALE… altfel 

 

Prof. Burlacu Mariana                                                                                                   
Grădinița cu p.s. nr. 49, Brăila 

 

În procesul instructiv-educativ, activităţ le extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi s  fie interesat de activităţile propuse. 

Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea, păstrarea și transmiterea tradițiilor, obiceiurilor 
specifice, a portului popular, începe de la cea mai fragedă vârstă, a preșcolarității. Prin toate activitățile 
pe care le desfășurăm în grădiniță, îi învățăm pe copii că avem o identitate de care trebuie să fim mândri, 
pe care trebuie să o respectăm și să o ducem mai departe    

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează  acumularea de cunoş inţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţ onal, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţ  se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţ . 

Pandemia de Coronavirus în 2020 a reușit să provoace haos în întrg sistemul de învățământ. 
Panica a pus stăpânire pe cei mici și cei mari deopotrivă. Învățământul a fost paralizat. Copiii au 
rămas izolați în case alături de cei dragi. Consider că în acestă perioadă este bine ca, cadrele didactice  
să invite părinții copiilor pe grupul de whatsapp și să împărtășească acolo din activitățile pe care le-
au dezvoltat cu cei mici, pentru a-i stimula și inspira și pe părinții mai puțin creativi și de a-i motiva 
pe copii să aibă postări pentru a fi apreciați de doamna lor.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat în online în această perioadă, iar acest format vine în 
ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

La vârsta preşcolară sunt greu de înţe es evenimentele petrecute de Crăciun, Paşte. Este de 
datoria noastră, a tuturor, educatori și părinți deopotrivă să îi învățăm pe cei mici și semnificația 
religioasă a celor două evenimente, să le povestim cu cuvinte accesibile lor, punând astfel bazele 
educației religioase.   

Sărbătorile Pascale pe care le așteptăm, ne pot oferi ocazia de a învăța arta încondeierii oualelor, 
de a merge la biserică pentru a asculta cuvintele pline de înțelepciune, despre adevăr și curățenie 
sufletească rostite de părintele spiritual, dar și despre obiceiuri și tradiții legate de Sărbătoarea 
Pascală.  

Multitudinea tradiţiilo  şi obiceiurilor legate de sărbătoarea creştină ”Paşti” ne oferă 
oportunităţi însemnate pentru a organiza activităţ  extracurriculare.      

Fiecare copil trebuie să cunoască principalele tradiții si obiceiuri de Paste, deoarece îl ajută să 
perceapă și partea spirituală a acestei perioade, nu doar pe cea materială, în care se primesc cadouri 
de la iepuraș și se ciocnesc oua roșii, ajută copilul să pătrundă în spiritul sărbătorii pascale, 
explicandu-i câteva tradiții și învățându-l să respecte câteva obiceiuri populare, pentru a trăi trup și 
suflet acest moment important din religia creștină.  

Ziua Învierii Domnului, cunoscută şi sub numele de Paş i începe, din punct de vedere liturgic, 
în noaptea dinainte; la miezul nopţ i, când se spune că mormântul s-a deschis şi a înviat Hristos. Chiar 



dacă românii participă în număr destul de mic la Sfânta Liturghie din această noapte sfântă, ei vin la 
Slujba Învierii, pentru a lua lumină      

Le-am spus copiilor că e o tradiție ca la întoarcerea de la slujba de Înviere, creş inii să pună 
într-un lighean un ou roşu şi o monedă  peste care toarna apa neîncepută cu care să se spele pe ochi. 
Prima zi de Paş e trebuie să fie petrecută liniştit. 

Copilul preșcolar trebuie să știe că se vopsesc în Joia Mare și se ciocnesc în Duminica Paștelui, 
ciocnitul ouălor marcând bucuria Învierii Domnului.  

Încondeierea ouălor, în fiecare an dinaintea pandemiei, făcea parte din pregătirile noastre pentru 
Paş i în cadrul unor activităţ  extracurriculare. Copiii veneau cu părinţii la grădiniţă, aducând ouă de 
acasă şi le vopseau cu tehnici tradiţionale folosind pentru culori diferite plante (ceai de flori uscate 
de tei și sunătoare,de frunze de ceapă) Ei au fost învățați să rostească atunci când  ciocnesc cuvintele 
,,Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

În ani dinaintea pandemiei preșcolarii din grupa pe care o conduc așteptau cu nerăbdare și 
bucurie pregătirile pentru această sărbătoare creștină prin crearea unor decorații de primăvară.  

La realizarea acestora foloseam în mare măsură materiale din natură, adunate în cadrul unor 
excursii în natură. 

Asemeneni Târgului de Crăciun, organizam şi Târgul de Paş i, unde copiii confecţ onau 
ornamente de Paş i din modelele prezentate, pe care părinţ i le admirau şi le cumpărau această 
activitate având  scopul de a forma gustul copiilor şi a părinţi or pentru frumos, de a dezvolta simţ l 
estetic  şi de a-i face să preţuiască obiectele confecţ onate cu mâna lor. 

Deși nu am putut organiza în aer liber acest târg chiar și în această perioadă de pandemie copiii 
aub confecționat astfel de decorațiuni care au fost postate online pe grupul grupei iar părinții le-au 
cumpărat. Banii obţ nuţi din această activitate devin obiectul unor donaţ i în diferite scopuri caritabile 
(cadouri de iepuraș pentru copii care provin din familii defavorizate).  

Tot ca activitate extracurriculară desfășurată cu prilejul sfintelor sărbători de Paști a fost și 
organizarea unei expoziții,,Ouă pictate”,  cu desene și picturi  ale copiilor ce a putut fi văzută de 
părinți și apeciată pe pagina de facebook a grădiniței. 

Activităţil  extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoşt nţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar, 
copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţ onal, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţ  se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Valorificând cu copiii tradiţia în cadrul 
diverselor activităţ  extraşco are realizăm un important act cultural şi educativ. 



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                     
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

Prof. înv. preșcolar Burlacu Nicoleta 
G. P. P. “Bobocei din Micro III” Buzău 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noş ri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să şt m cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţ m să se adapteze.” 
(Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”)  

Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţ mânt) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşt  
identificarea şi cultivarea corespondenţe  optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoşt nţe punându-i în contact direct cu obiectele şi
fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în miş are,  este tocmai ceea ce ne permite 
să împăcăm şcoa a cu viaţa.  

Scopul activităţ lor extraşcol re este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
preșcolarilor în activităţ  cât mai variate şi bogate în conţ nut, cultivarea interesului pentru activităţ  
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şco ar, oferirea de suport pentru reuşi a şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul ş olar să reducă nivelul anxietăţ i ş  să-şi maximizeze potenţi lul intelectual.  

Activităţil  extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţa e realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţire  informaţ ilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşura ea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De 
aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţ  pentru ai atrage pe copii. Dintre activităţile
pe care le-am desfăş rat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, 
sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăş rarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, 
Voinicel, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor 
de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţ  desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţi .  

În procesul instructiv-educativ,  activităţ le extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţ i din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta 
roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria 
lui comportare.  

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea ş  intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţâ d copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţ oneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri.  

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţ e, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilo  didactice şi extracuriculare, alături 
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea 



educatorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să 
se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinu e cu ocazia 
anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţ le proprii, a ținutei 
corecte, dar şi  posibilităţ i de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

În cadrul serbărilor de Crăciun, preş olarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşte ea unor 
datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului 
popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor 
activităţ  extracurriculare.  

Scopul acestor activităţ  a constat în consolidarea cunoş inţelor referitoare la obiceiurile şi
tradiţiile populare româneşt , urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului 
nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind 
astfel un strop de tradiţie. Activităţ le extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, 
stârnindu-le interesul producându-le bucurie, uşu ându-le acumularea de cunoşt nţe, chiar dacă 
presupun un efort suplimentar. În cadrul acestor activităţ  sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei 
impulsivi, învăţ nd astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă 
la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii ş  să realizeze un feed- back pozitiv. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăş ra 
activităţ  extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoa ă, deoarece aceste activităţ  sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm   Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilo  didactice pe care le desfăşurăm la grupă, cât şi prin intermediul 
activităţilo  extracuriculare. 
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Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îş  are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noş ri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreş e identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoşt nţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Parteneriatele cu colegii din școală, cât și cu părinții copiilor AU CONTINUAT SI PE 
PERIOADA PANDEMIEI fiindt de bun augur în fiecare activitate, educatoarea simțind sprijin, 
conlucrare, atașament, ce duc la realizarea cu succes a scopului propus. 

În elaborarea Proiectului anual de activități în școală și extrașcolare am inclus activități 
referitoare la sărbătorile naționale și internaționale, sărbători religioase, dar și activități ce privesc 
mediul înconjurător, semenii din jur, natura, acțiuni caritabile, acțiuni comunitare, diverse întâlniri cu 
reprezentanți ai comunității locale.  

Ca titluri, enumăr câteva: „Carnavalul toamnei”, „Ajută-l pe Moș Nicolae”, „Colinde”și 
„Întâlnire cu Moș Crăciun”, „Porni Luceafărul...”, „Mamă scumpă, să trăiești!”, „Flori la Florii”, 
„Români mici cu inimi mari”, „1 Iunie- Ziua Copilului”, „Vine vacanța mare!” ș.a. 

În formarea conceptului de învăţare, un rol important îl deţin  jocul, cum sublinia Jean Piaget; 
de aceea cântecul îmbinat cu jocul, în cadrul oricărei activități, dau rezultate remarcabile, realizând 
într-un timp scurt şi u minim de efort cerinţe destul de mari  

Încă din grădiniță, serbările şcolare vin în ajutorul afirmării ş  formării personalităţii copilului. 
Dacă zilnic, în cadrul celorlalte activități, copilul are ca spectatori colegii din clasă, în timpul 
prezentării unui program artistic, copilul-artist va avea ca spectatori, vârstnicii către care trebuie să 
vorbească, să cânte… şi alte trăiri afective îl copleşes ! Realizarea unui program artistic presupune o 
muncă plină de responsabilitate, de căutări, de creaţie din partea educatoarei. Educatoarea trebuie  să 
fie marele artist, regizor, coregraf, scriitor sau chiar poet; să fie pasionatul culegător de folclor 
prelucrându-l cu mare atenţie ca să nu cadă în extrema kitsch-ului. În cadrul serbărilor şcolar , să 
scoată la lumină arta populară ce zace ascunsă în frumoasele lăzi sculptate atrăgând atenţ a asupra 
măiestriei acestui popor de excepţie, făcându-i pe copii să admire, să respecte şi să continue ceea ce 
ne-au lăsat înaintaşi . 

Serbările ş olare se pot organiza cu prilejul diferitelor evenimente naţi nale şi internaţionale  
Conţinu ul programului trebuie să îndeplinească câteva cerinţe. Prima parte, ar fi de dorit, să fie 
dedicată patriei vizând ca poeziile, grupurile vocale, cântecele să sădească în sufletele copiilor 
sentimente de profund patriotism (în zilele noastre noțiunea de patriotism și esența ei sunt ofilite sau 
pe cale de dispariție); apoi să se treacă la un imn de slavă închinat omului, muncii, naturii, la reliefarea 
unor obiceiuri din zonă presărând glume, cântece satirice, dansuri tematice, scenete, momente 
pastorale vocal-instrumentale şi încheind cu o suită de dansuri, din zonă, acompaniate de fluier sau 
alt instrument din zonă. 



Redau, mai jos, cum am pus în scenă „Botezul plugului” (Intră în scenă din ambele părţi un 
grup vocal folcloric cântând): 

„Foaie verde iarbă deasă, iarbă de zăvoi, 

Ce frumoasă este viaţa azi în sat la noi! 

Primăvara ară-n luncă plugul cu doi boi 

Şi frumos mai cântă-n coastă cucul în ceroi”. (Apar plugarii, cu un plug improvizat, însoţiţi de 
câţiva „săteni”, toţi costumaţi în portul de la munte. O fetiţă ine în mână o strachină cu agheasmă şi
busuioc, iar alta, cu un coşu eţ în c re sunt seminţe de po umb, fasole, grâu şi dovle c.) 

Băiatul din faţa p ugului zice: 

- „După o iarnă lungă, iată că sosi şi primăvara..! Ne aş eaptă ogoarele să le înnoim faţa. Veniţ  
dară, să botezăm plugul şi să arăm la cel mai gospodar om din sat”. 

Stropind plugul ş  seminţele, preotul)zice:  

„Ploile cerului să potolească setea pământului; seminţele să încolţească şi să rodească din untul 
pământului şi hărnicia omului; să fie ferite de viermi şi stricăciune; câmpiile să izvorască belşug,
păşun le să înflorească cu turme de oi, dealurile să se încingă de veselie”, şi oţi: 

„Să avem parte în sat de un an bogat!”.  

În timp ce se gesticulează aratul, fetiţa împrăş ie seminţe, iar grupul vo al cântă: 

„Cine-i harnic ş  munceşte are tot ce vrea 

Şi nimic nu îi lipseşte când e iarna grea”. 

Alt obicei dramatizat este „Bâldăuţul” – focul ce se aprinde în satele de munte la lăsatul secului 
de Paş i, unde am inserat toate strigările ce se fac de către grupuri de copii din case sau sate vecine. 
Redau câteva: 

               „Vacile noastre lăptoase şi ale voastre pulpoase; 

               Oile noastre lânoase şi ale duşm nilor, râioase; 

               Găinile noastre ouătoare şi ale vecinilo  cutcurezătoare”. 

               Se strâng apoi în jurul focului unde se cântă, se spun glume, se închină cu băutură, de 
sănătate, după care urmează săriturile peste foc însoţ te de strigări ca:  

               „Arză tot ce-i rău în foc, s- avem în vite noroc! 

               Piară vrajba-ntre săteni, tăciunele din coceni! 

               Scoată cloștele pui mulţ , vinul n-aibă loc în buţi  

               Fie roadele bogate, la mulţi ani cu sănătate! 

Spectacolul a culminat cu apariţia unei formaţ i de dansuri populare, învârtite cu strigături, ce 
izbucnesc într-o exuberantă dragoste de viaţă, trezind în sufletul copiilor dragoste şi mândrie pentru 
locul natal, respect pentru sătenii care prin munca lor înfloresc satul, opţ unea de a continua 
îndeletnicirile lor pe care le-am oglindit de asemenea în spectacole ca: „Urcatul oilor la munte”;  şi 
altele, în care au predominat piese din folclorul păstoresc culese de la bătrânii satului (doine, balade, 
frumoase melodii de învârtită, şc ioapă, măruntă, brâu etc.), piese care au necesitat un efort propriu 
educat de o gamă variată de procese psihice şi trăsături de caracter ca: memoria, atenţia, voinţa, 
preţ irea melosului popular moş enit de localnici, zestre ce poate fi transmisă din generaţ e în 
generaţ e. 



Cântecul a fost şi este o permanentă hrană a sufletului, aşa cum mare adevăr a grăit Anton Pann: 
„Cu muzică, toată vârsta , toată viaţa şi oată fapta se împodobesc ş  se înfrumuseţează”. 

Muzica înnobilează sufletul, face omul mai bun – Shakespeare spunea: „Călătorule, acolo unde 
auzi cântând, intră, nu te teme, sunt oameni buni!” – copiilor le sensibilizează sufletul făcându-l să 
emane gingăşie, dragoste şi respect, preţ ire faţă de moş enirea lăsată sau de cei din jur, într-un cuvânt 
ea conturează cele mai frumoase trăsături psihice, formându-i personalitatea individuală. 

Numai în dialog cu publicul, copilul îş  etalează valoarea sa şi este apreciat ca atare; să nu-i 
frustrăm pe copii de acest drept care este o îndatorire pentru noi, să-i facem să iubească muzica, să 
simtă puterea ei magică rămânând mereu tineri şi plini de bunătate, demnitate, păstrând totodată 
identitatea şi cultura unui popor aşa cum sun  românii. 
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Educatia (dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine stabilit in formarea 

personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si 
cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, 
precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii.  

Scopul activităţ lor extraşco are este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţ nut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şc lar, oferirea de suport pentru reuşi a şco ară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale ş  corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţil  extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi
de afirmare în mediul ş olar să reducă nivelul anxietăţii i să-şi maximi eze potenţi lul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţ a curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelo  formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare ş olară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţ onează pozitiv. 

Exemple de activitati extrascolare 
Vizitele virtuale la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale –– constituie 

un mijloc de a intui ş  preţui valo ile culturale, folclorice şi storice ale mai multor popoare. 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 

orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  
Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 

respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, 
incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a 
aptitudinilor. 

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor ş  posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. 

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţ  şi m i accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoş inţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţ  se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţ . Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-ş  



cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţez  dezvoltarea, să realizeze mai uşo  şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă..  

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi
resurselor de care dispune clasa de elevi . 

                
 



 

Activităţile extraşcolare online 

 

Înv. Buruiană Daniela 
Şc. Gimn. Nr. 1 Castelu 

 
 

Activităţile extraşcolare joacă un rol foarte important ȋn  dezvoltarea fizică, dar şi psihică a 
copiilor. Educaţia nu se rezumă doar la cunoştinţele acumulate de-a lungul anului şcolar.  

 
Activităţile din afara programei şcolare au loc aparte, ȋi ajută pe cei mici să ȋşi valorifice timpul 

ȋntr-un mod util, constructiv şi educativ.  
Scopul acestor activităţi este de a susţine dezvoltarea aptitudinilor sociale ale copilului, 

cultivarea interesului pentru activităţi culturale, cultivarea talentelor chiar şi facilitarea integrării 
copilului ȋn diverse grupuri sociale. 

În contextul răspândirii coronavirusului şi a activităţilor restricţionate de regulile de distanţare 
socială impuse, jocurile şi activităţile pe care copilul le desfăşura preponderent afară sau ȋn prezenţa 
colegilor, exprimând voioşie pură şi desăvârşită s-au mutat ȋn interior sau online. O adevărată 
provocare pentru toţi copiii, indiferent de individualitate să se desfăşoare ȋntr-un anumit spaţiu, mereu 
acelaşi, pentru o perioadă ȋndelungată.  

Elevii au participat cu mult interes la activităţile propuse, fiind activi şi implicaţi, dornici să 
comunice şi să interacţioneze, să se remarce prin originalitate şi diversitate. 

Fascinaţi fiind de platforma online de educaţie Academia ABC, deoarece generează diplome 
de participare/merit la finalul fiecărei activităţi, am ȋncercat să le ofer acest plus de recunoaştere a 
muncii lor, atât independent, cât şi pe grupe sau frontal. Cu deosebită plăcere au participat la 
concursuri de cultură generală, pe discipline, sau tematice. Foarte mult le-au plăcut activităţile 
artistico-plastice, au fotografiat produsele muncii lor, au participat la diferite concursuri de acest gen.  

Acestea fiind spuse, ȋn rândurile ce urmează, vă las să descoperiţi câteva dintre activităţile 
desfăşurate online cu elevii mei. 

De ,,Ziua Naţională a României” am vizionat filmuleţe, am realizat desene şi colaje şi am 
parcurs un test de cultură generală (Cel mai isteţ românaş), pe platforma online de educaţie Academia 
ABC.  

Cu deosebit interes am ascultat colinde interpretate de bunici (meet), iar Moş Crăciun a fost 
mândru de noi şi ne-a oferit diploma ,,Isteţii Crăciunului ” (Concurs online, Academia ABC). 

Elevii au participat cu lucrări la concursul ,,Ornamente de Crăciun” din cadrul proiectului 
,,Imaginaţie şi talent de sărbători” cuprins ȋn Calendarul Judeţean al Activităţilor Educative al ISJ 
Constanţa ȋn parteneriat cu CSEI Delfinul, Constanţa. 

,,Mihai Eminescu, poetul naţiunii române ”ne-a surprins cu materiale informative, audiţii, 
exerciţii interactive (read.bookcreator.com/wordwall) şi ne-a oferit diplome. 

 ,,Mica Unire” s-a derulat sub forma unor vizionări şi un test online (Academia ABC). 
Pentru implicarea deosebită ȋn activitatea educativă dedicată ,,Zilei Internaţionale a 

Nonviolenţei ȋn Şcoală ” am primit Diploma de Ambasadori ai Prieteniei din partea Asociaţiei 
Integral pentru Educaţie.  

 
Am devenit ,,Campioni la citit” , de ziua cititului ȋmpreună şi ,,Am ȋnvăţat să circulăm” (Micul 

pieton/online). Am participat la Concursul Naţional ,,Micii academicieni”, organizat online de 
Academia ABC. 

 



 
CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                               
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR 

 
 

Prof. Bușe Ionela 
Grădinița cu P. P. Nr. 7, Drobeta Turnu - Severin 

 
 
 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor “Să nu-i educăm pe copiii noştri 

pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim 
cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –,,Descoperirea 
copilului”). 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

              



Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi.  

Exemplu de planificare a activităţilor extraşcolare 
 
Exemple de activităţi extraşcolare pe timpul pandemiei  
În familie ne dezvoltăm, stăm acasă și ne protejăm! 
 
 
Trăim momente dificile, cu multe încercări, în contextul pandemiei actuale. Acum, mai mult ca 

oricând, trebuie să fim solidari, să manifestăm un comportament responsabil, să comunicăm cu copiii 
noștri. Să încercăm să-i încurajăm, să-i susținem moral. Ei nu trebuie să se simtă abandonați. 

În acest nou context, trebuie să oferim copiilor oportunități de dezvoltare de competențe 
și   abilități, să cultivăm emoții pozitive, să înserăm și momente de relaxare utile și instructive. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează 

 

ACTIVITĂȚI CREATIVE ÎN FAMILIEI 

• Povestăria / Atelier de povești 
• Copiii și teatrul 
• Din tainele literaturii universale 

          Cultură și civilizație engleză și franceză 
 

 JOCURILE COPILĂRIEI 
Activități distractive pentru cei mari și mici 
  
ACTIVITĂȚI DE GRĂDINĂRIT 

• Grădina în miniatură / 
• Grădina de pe balcon 
• Terariu "Grădina zânelor" 

 
 CALEIDOSCOPUL CUNOAȘTERII 
 

Dezvoltarea inteligenței emoționale la copii 
 
 ARTA ÎN BUCĂTĂRIE 

• Mic dejun cu bucurie 
 

 ATELIERE DE CREAȚIE 

• Tehnici inedite în pictură ,,Pietricele cu personalitate,, 
• Modelăm creativ / Ceramica și sculptura mai aproape de noi 
• Primii pași în designul vestimentar ( creații de hăinuțe pentru păpuși). 



 
Exemple de activităţi extradidactice cu caracter formativ – educativ 

 
 

Prof. Buşiu Gavrila Cornelia Mihaela 
Şcoala Gimnazială Negoi 

 
 
La ora de Religie, pentru formarea deprinderilor religios-morale este necesară trecerea la partea 

practică ce adaugă laturii intelectuale, harul lui Dumnezeu. Acest lucru s-a realizat prin includerea 
elevilor în diverse activităţi extracurriculare, dar şi participarea la Sfintele Slujbe ale Bisericii cu 
ocazia unor sărbători religioase cum ar fi: Sf. Nicolae, Sf. Parascheva, Sf. Constantin şi Elena etc, cu 
scopul conştientizării importanţei prezenţei Bisericii în viaţa oamenilor, a descoperirii imaginilor 
zugrăvite în interiorul Bisericii în care se regăsesc viaţa şi învăţăturile Mântuitorului şi sfinţii care au 
pus în practică învăţăturile Domnului.  

În continuare voi prezenta câteva activităţi desfăşurate pe parcursul cercetării  pentru lucrarea 
de grad. 

Aceste activităţi au urmărit dezvoltarea creativităţii elevilor şi realizarea obiectivelor cercetării 
în special în legătură cu cei din grupul inclus în experiment, însă unele dintre ele s-au derulat la nivelul 
întregii şcoli, oferind posibilitatea de participare unui număr mare de elevi, ceea ce a reprezentat un 
câştig pentru ora de religie în general. 

Activităţile extracurriculare s-au desfășurat cu ocazia unor serbări școlare în perioada marilor 
sărbători creştine Naşterea Domnului, Învierea Domnului şi Înălţarea Domnului la cer, precum și în 
săptămâna Şcoala altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun!”.  

Desfăşurarea serbărilor dedicate marilor sărbători creştine s-au bucurat de o apreciere deosebită, 
întrucât au avut în prim-plan colinde, poezii, scenete sugestive, extrem de bine alese, al căror conţinut 
a fost raportat la particularităţile de vârstă şi psihologice ale elevilor şi la dezvoltarea lor cognitiv-
intelectuală. 

Programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” dedicat exclusiv activităţilor 
extracurriculare are ca scop implicarea tuturor preşcolarilor, elevilor şi a cadrelor didactice în 
activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor din viaţa cotidiană, să pună 
în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, să stimuleze participarea lor la acţiuni 
variate, în contexte non-formale, să îmbunătăţească competenţele lor sociale şi să le dezvolte stima 
de sine, iar pentru cadrele didactice a reprezentat o adevărată  provocare profesională, acestora 
revenindu-le sarcina didactică de a se prezenta în faţa elevilor cu activităţi noi atractive, dar şi 
educative într-un nou cadru şcolar. 

În acest program am inclus la propunerea părinților și a elevilor o serie de activităţi sugestive 
pentru domeniul religios ca: „Obiceiuri şi tradiţii de Sfintele Paşti!”, „Decorăm masa de Paşti!”, 
„Încondeiem ouă!”, „Lumina sfântă a Învierii Domnului”, dar și activitatea „Sfânta Taină a 
Spovedaniei” unde au participat elevii claselor I-VIII, fiind apreciată și așteptată de ei, în fiecare an. 

Evaluarea acestor activităţi extracurriculare s-a concretizat în analiza produselor activităţii 
elevilor: fişe individuale, desene / lucrări plastice, felicitări pentru Sfintele Paşti, ouă încondeiate 
oferind posibilitatea realizării unor expoziţii în care respectivele produse ale activităţii au fost 
prezentate primind aprecieri din partea tuturor cadrelor didactice și a colegilor. 



Acestea au fost completate de o activitate realizată numai la clasa experimentală, la care au 
participat şi părinţii elevilor, activitate ce a urmărit, așa cum am mai spus atingerea obiectivelor 
cercetării şi verificarea ipotezei.  

Având în vedere că la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2020 să fie declarat Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi 
copiilor şi Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români, am hotărât împreună cu elevii clasei 
a IV-a A de la Şcoala Gimnazială Mârşani să desfăşurăm o activitate la care să participe şi părinţii 
acestora (mămicile). 

Prin implicarea părinților în această activitate se descoperă noi modalități de educare a copiilor 
bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și formarea 
copilului pentru viață. 

Activitatea s-a numit „Copii şi părinţi la ora de Religie” şi a avut ca scop: creşterea implicării 
părinţilor în activităţile şcolii, iar ca obiective: 

 
Identificarea sfaturilor şi învăţăturilor primite de la părinţi 
Îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinţi şi copii 
Optimizarea relaţiei părinte-elev-profesor 
Încurajarea părinților să își asume un rol activ în învățarea copiilor 
Promovarea parteneriatului şcoală-familie-biserică 
 
Între manifestările culturale şi educaţionale programate cu prilejul Anului omagial al pastoraţiei 

părinţilor şi copiilor şi Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români, 2020, Sectorul teologic-
educațional al Patriarhiei Române a organizat Concursul Național Catehetic „Iubirea lui Hristos în 
familia mea”.  

 
Scopul concursului: 
„Concursul a contribuit la dezvoltarea creativității prin libertatea oferită participanților în 

inițierea unor idei de proiect precum și a sentimentelor de atașament față de familie și valorile ei. Prin 
raportarea la tematica anului omagial, copiii au fost îndemnați să se apropie mai mult de părinții lor, 
iar preoții și profesorii implicați au fost încurajați să acorde prioritate familiei în orizontul activității 
pastorale și didactice”. 

Obiectivele concursului: 
• „încurajarea și susținerea familiilor care duc o viață creștină autentică și prezentarea lor ca 

modele;  
• exemplul familiei preotului în pastorația comunității, ca model asumat de viață creștină;  
• afirmarea și promovarea sfințeniei căsătoriei, a solidarităţii în familie și între familii, 

demnitatea maternității, a paternității, a filiației și a fraternității, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, 
ce trebuie cultivate;  

• susținerea și apărarea familiei creștine în societatea contemporană în fața provocărilor actuale 
și a „modelelor” străine de valorile creștine;  

• educația copiilor: responsabilitate a familiei, a Bisericii și a Școlii”. 
Parohiile Sfântul Nicolae şi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din comuna Mârşani, ce se 

află sub păstorirea preoţilor Cîrstea Sorin, Enache Alexandru şi Constantin Dan, în parteneriat cu 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Mârşani, au participat la acest concurs. 

Obiectivele activitaţii desfăşurate de elevi au fost: 
Manifestarea iubirii faţă de Dumnezeu prin ajutorarea aproapelui 
Cinstirea părinţilor şi a bunicilor 
Implicarea în activităţi filantropice la nivelul comunităţii 



Elevii au confecţionat la şcoală mărţişoare şi felicitări pentru doamnele din parohii. De 
asemenea, s-au strâns pachete cu alimente neperisabile din partea elevilor, cadrelor didactice, 
părinţilor şi enoriaşilor din parohii. 

Pe 1 şi 8 martie, elevii şi părinţii au participat la Sfânta Liturghie. La finalul slujbei, elevii au 
oferit mărţişoarele şi felicitările confecţionate de ei doamnelor prezente la slujbă, apoi au oferit 
pachetele cu produse neperisabile familiilor cu resurse financiare reduse identificate de preoţii parohi. 

Elevii s-au implicat cu drag în aceste activităţi şi au fost apreciaţi de membrii comunităţii. 
Familiile care au beneficiat de produsele donate au fost bucuroase de iniţiativa noastră. Doamnele din 
parohie au fost fericite că au primit câte un mărţişor din suflet de copil. În anexe sunt expuse fotografii 
realizate în timpul desfăşurării activităţii „Un mărţişor din suflet de copil”. 

Tot în „Anul omagial al pastorației părinţilor şi copiilor”, în perioada martie-aprilie 2020, din 
cauza răspândirii coronavirusului şi a suspendării cursurilor, Fundaţia Cuvântul care Zideşte a 
organizat un concurs online, cu tema „FAMILIA”, având două secţiuni: 1. pictură și desen cu tema 
– „Familia” şi 2. Concurs de eseuri (format Word sau PDF) cu tema – „Eu și familia mea”. Elevii 
şcolilor gimnaziale Negoi, Mârşani şi Întorsura au răspuns afirmativ la rugămintea mea de a participa 
şi ei cu desene la acest concurs şi expoziţia lor se poate vedea în anexe. Rezultatele au fost afişate pe 
site-ul Fundaţiei Cuvântul care Zideşte.  
  



 

Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 
Prof. Bustan Ilenuța, 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca 
 
 

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară stimulează atât componenta cognitivă cât și cea 

comportamentală și dezvoltă gândirea critică. Contactul direct al copiilor cu obiectele și fenomenele 
din natură, începând de la cea mai fragedă vârstă, îi stimulează nu doar cognitiv ci și socio-emoțional, 
pe lângă faptul că acumulează o serie de cunoștințe își dezvoltă și modul de relaționare cu ceilalți, 
copii și adulți.  

Activitatea extrașcolară completează unele cunoștințe și oferă posibilitatea aplicării acestor 
cunoștințe în practică. În urma plimbărilor în natură copiii pot reda cu mai multă creativitate imaginea 
reală a mediului înconjurător, în cadrul activităților de desen, pictură, modelaj, iar cu materiale culese 
din natură pot realiza diferite lucrări practice. Educația prin activitățile extrașcolare are un rol 
important în dezvoltarea copiilor deoarece urmărește identificarea și cultivarea aptitudinilor, 
talentelor, cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. 

Există o mare varietate a activităților: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, vizite la alte unităţi de învăţământ, excursii la obiective de interes 
ştiinţific sau comunitar, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, 
activităţi ce vizează protecţia mediului, etc. Fiecare din acestea aducându-și aportul la dezvoltarea 
copiilor. 

Deși pandemia începută în primăvara anului 2020 a afectat activitățile educative școlare, dar 
mai ales extrașcolare, ne-am adaptat din mers  propunând atât copiilor, cât și părinților activități 
educative online, diverse și interesante.   

Cunoscând faptul că în vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 
memoriale copiii pot intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, pot 
observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea anumitor categorii de oameni, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, relaţiile dintre oameni şi rezultatele muncii lor, în perioada pandemiei 
(martie 2020 - mai 2021), când cursurile au fost suspendate și suplinite prin activități online, tururile 
reale au fost înlocuite cu tururi virtuale. Fiecare instituție a încercat să depășească acest impediment 
al constrângerii de a sta acasă și au venit în sprijinul oamenilor și implicit a cadrelor didactice prin 
realizarea unor materiale video pentru a continua să ofere tuturor oportunitatea de a se bucura de 
frumusețea lucrurilor aflate în custodia lor. 

Prin vizionarea unor filme, spectacole de teatru, operă, balet copiii au făcut cunoștință cu lumea 
artei, a frumosului, educându-le gustul pentru frumos. 

Pandemia ne-a luat prin surprindere pe toți, dar am învățat din mers multe lucruri și mai ales, 
trebuie să recunoaștem că s-au realizat foarte multe prezentări și filmulețe pentru a ocupa timpul 
copiilor, pentru a le aduce în continuare informații și lucruri utile și educative.  

Chiar dacă noi cei din învățământul preșcolar nu am ținut toate activitățile online sincron și am 
fost condiționați de timpul disponibil al părinților și mijloacele tehnice avute de fiecare acasă, am 
propus zilnic activități diverse: de la tururi virtuale ale Grădinii Botanice Cluj-Napoca, a Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, la vizionarea unor filme, spectacole de teatru de păpuși, 
spectacole ale unor trupe de teatru (Ella Bella, Gașca Zurli), diverse experimente, jocuri distractive 



și sportive online sau în aer liber,  precum și concursuri de recitări de poezii și interpretări ale unor 
cântece pentru copii.  

Am propus în cadrul activităților online sărbătorirea în 22 Martie - Ziua Mondială a Apei, prin 
realizarea unor lucrări artistico-plastice și lucrări practice, în 1 Decembrie - Ziua Națională a 
României, în 15 Ianuarie - ”Mihai Eminescu - poet național”, 24 Ianuarie - ” Toți copiii cântă Hora 
Unirii”, prin recitări și cântece, am desfășurat serbarea de Crăciun cu tema ” Iată, vin colindători!”, 
prin recitări și colinde.  

Activitățile extrașcolare au fost îmbogățite prin diferite experimente amuzante, uimitoare: 
”Vulcanul” (amestecul bicarbonatului cu oțet), ”Curcubeul” (apa și bomboane colorate), ”Flori de 
hârtie”. ”Experiment cu apă, ulei și colorant”,   inclusiv culinare, copiii dezvoltându-și anumite 
deprinderi și aptitudini realizând salate de legume, fructe, prăjituri. 

Am învățat împreună să folosim diferite jocuri și aplicații online: ZOOM, Jingsaw, Wordwall, 
ChatterKid și platforma Google Classroom, colaborând împreună cadre didactice, părinți și copii. 
Indicațiile noastre au fost transmise fie demonstrând în direct etapele, în cadrul activităților sincron, 
fie au fost realizate filmulețe cu aceste demonstrații, iar ca feedback părinții au încărcat pe platformă 
pozele și filmulețe cu lucrările realizate de copii.  

Copiii au fost implicați, curioși, încântați și au colaborat foarte bine în activitățile extrașcolare 
online, au apreciat realizările colegilor, au învățat lucruri noi, s-au bucurat de faptul că își pot vedea 
prietenii și colegii, chiar și doar prin intermediul mijloacelor audio-video. Activitățile extrașcolare 
aduc multă bucurie copiilor indiferent de natura lor și de modul de desfășurare.   

 

 

  



 

Activitățile extrașcolare în pandemie 

 

Prof. Înv. Primar Buștiuc Corina Lioara 
Școala Gimnazială nr. 30, Timișoara 

 
 

Pandemia a afectat activităţile extraşcolare. Vizitele, excursiile, întâlnirile cu elevi de la alte 
școli au devenit o amintire. Din când în când, copiii își amintesc cu nostalgie de ceea ce făceam 
înainte … 

 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă..  
 
Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

 
În cadrul acestora, copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse 

abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  
 
Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile sunt închise, copiii pot continua explorarea 

în online. 
 
Ateliere creative de arte frumoase pot fi desfășurate și online. 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului, precum sunt științele.  
 
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 
De aceea, este important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
i se potrivește mai mult.  

 
Activități extrașcolare de turism virtual sunt o altă modalitate ca elevii să-și să-și îmbogățească 

cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice; există posibilitatea de a  alege să se viziteze  în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 
Putem explora un muzeu nou sau o grădină zoologică și să transformăm  această “excursie 

virtuală” într-una educativă. Putem combate plictiseala cu această activitate online interactivă!  
 
O altă activitate extrașcolară ce poate fi desfășurată online- ,,Atelierele de gătit”. Pot fi pregătite 

împreună cu copiii  rețete simple, dar se pot purta și  discuții despre ce înseamnă o ,,alimentație 
sănătoasă” și cum se pot forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

 
Activitățile școlare online nu aduc la fel de multă bucurie copiilor, dar, cu puțină imaginație, 

vom reuși să transformăm aceste activități în amintiri frumoase… 
 

 



 

ÎNCONDEIEREA OUĂLOR 

 

Secretar șef Bușu Liliana 
Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Vâlcea 

 
 
 
Încondeierea ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiția românească. Ouăle încondeiate 

sunt o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, reprezentând un element de cultură 
spirituală specific românesc. 

 
În satul tradițional, în Joia Mare din Săptămâna Patimilor, exista datina, perpetuată până azi, ca 

femeile să vopsească și/ sau să încondeieze ouăle de Paște. 
 
Culoarea consacrată pentru ouăle de Paște monocrome este roșul, deoarece amintește de sângele 

Mântuitorului. După ce se sfințeau la biserică, ele se consumau în familie, dar se și ofereau rudelor, 
nașilor, finilor. În Bucovina, ouăle roșii închise se numeau bucuria copiilor sau merișoare, dar se 
vopseau ouă și în alte culori, cele albastre sau roșii, mai deschise la culoare numindu-se dragostea 
fetelor. 

 
Ouăle încondeiate, închistrite sau împistrite, nu se fierbeau și nici nu se consumau (unele erau 

golite de conținut înainte de a fi încondeiate). Ele erau așezate pe masa de Paște pentru a aduce noroc, 
belșug și a o apăra de rele. Pentru că încondeierea presupune pe lângă îndemânare un efort 
considerabil ele se mai numesc și „ouă muncite” sau „ouă necăjite”. 

 
La încondeiere se folosește ceara curată de albine, fierbinte în care odinioară se punea și un vârf 

de cuțit de cărbune bine pisat. Aceasta se aplică pe ou cu ajutorul unui instrument tradițional numit 
chișiță. La început se trasează conturul ornamentelor, iar încondeierea constă în aplicarea cerii cu 
chișița, apoi prin scufundarea în culoare, operațiunea fiind repetată în funcție de complexitatea 
cromatică a decorului. Întotdeauna se începe cu culoarea cea mai deschisă. La final, ceara întărită se 
șterge cu o cârpă caldă, scoțându-se în acest fel la vedere frumusețea decorului policrom. 

 
Ornamentica ouălor decorative este extrem de variată, ea cuprinde simboluri geometrice, 

vegetale, animale, antropomorfe și religioase. 
 
Câteva simboluri și semnificații utilizate sunt: 
 

- linia dreaptă verticală = viața ; 

- linia dreaptă orizontală = moartea ; 

- linia dublă dreaptă = eternitatea ; 

- linia cu dreptunghiuri = gândirea și cunoașterea ; 

- linia ușor ondulată = apa, purificarea ; 

- spirala = timpul, eternitatea ; 

- dubla spirală = legătura dintre viață și moarte. 

 



 

Activităţile extraşcolare între online şi traditional 

 

Prof. But Monica - Loredana 
Liceul de Arta “Ioan Sima”, Zalau 

 
 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 



afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.   
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Importanța parteneriatului cu părinții pentru realizarea activităților educative 
 
 

Profesor învățământ preșcolar Butaș Denisa Călina 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Sântandrei, județ Bihor 

 
 
„Viața de familie este prima școală a emoțiilor. În acest creuzet intim învățăm să recunoaștem 

emoțiile proprii, cât și reacțiile celorlalți la emoțiile noastre, cum să gândim aceste emoții și cum să 
le alegem reacțiile; cum să citim și să ne exprimăm speranțele și temerile. Această școală emoțională 
nu înseamnă doar ceea ce le spun părinții copiilor lor sau ceea ce fac pentru ei; ea presupune, de 
asemenea, modelele oferite de părinți în ceea ce privește felul de a-și trata propriile emoții și pe cele 
care apar în relație soț-soție.” 

 
(D. Goleman, Prefață la lucrarea Inteligența emoțională în educația copiilor, Elias, M., Tobias, 

S., Friedlander, B., 2002, p. 3) 
 
Activitatea educativă care se realizează în grădiniță nu poate să fie separată sau izolată de 

influențele familiei din care provine copilul. Familia este primul mediu de educație și de socializare 
cu care are contact copilul. Aici, încă din primele zile ale venirii lui pe lume, acesta reacționează la 
orice stimul, fie el pozitiv, fie negativ, astfel formându-se și dezvoltându-i-se personalitatea acestuia. 

 
Grădinița este primul mediul social și educațional de tip organizat în care copilul pătrunde de 

cele mai multe ori sfios, temător pentru ceea ce va găsi, nesigur pe el. Încă din aceste prime clipe, 
părinții, fiind persoanele în care copiii au cea mai mare încredere, au rolul de a le explica copiilor ce 
se află în spatele ușii.  

 
Parteneriatul dintre grădiniță și familie este unul important, deoarece acest proces de colaborare 

este drumul cel mai prielnic spre obținerea dezvoltării globale ale copilului. Printr-o colaborarea 
strânsă a grădiniței cu familia, părinții pot completa, sprijini și ajuta dezvoltarea personalității 
propriului copil.  

 
Activitățile educative desfășurate în parteneriat cu părinții sunt modalitățile cele mai optime 

pentru realizarea unor obiective comune în ceea ce privește întreaga viață a preșcolarului. 
 
Pentru a construi o legătură cât mai favorabilă între copii-educatoare-părinți, sunt recomandate 

utilizarea diverselor metode de colaborare, ca de exemplu: ședințe cu părinții, activități copii-
educatoare-părinți organizare în incinda grădiniței sau în afara acesteia, consoliere individuale a 
părinților în cadrul cărora sunt prezentate anumite aspecte individuale ce țin de comportamentul 
copiilor, serbări aniversarea zilelor de naștere, vizite, excursii,  etc. 

 
O relație strânsă între educatoare și părinți îi asigură copilului o dezvoltare emoțională adecvată.  
 
Părintele îi inspiră copilului încredere, siguranță, stabilitate, toate acestea ajutându-l să își 

întărească încrederea în propriile puteri, să îl facă încrezător și curajos în cadrul activităților 
desfășurate în mediul grădiniței. 

 
 
 
 



 
 

Influencerii și micii mari consumatori de internet 
 
 

prof. Buteică Ionica Mihaela,                                                                                                           
Şcoala Gimnazială "Elena Farago", Craiova 

  

 

Ultimul an din viața noastră ne-a demonstrat, fără doar și poate, necesitatea existenței în viața 
noastră a interacțiunii online, interacțiune ce a făcut posibilă salvarea a doi ani școlari care, în lipsa 
acestei facilități, ar fi fost declarați pierduți. 

În cele ce urmează vreau să vă sugerez desfășurarea în mediul online a unei activități 
extrașcolare, posibil în Programul Școala Altfel, activitate care să-i conștientizeze pe elevii noștri 
asupra impactului pe care-l au influencerii în viața lor și a noastră, a tuturor. 

Odată cu invadarea vieților personale de către rețelele sociale devine din ce în ce mai evident 
că și comportamentul nostru social este supus adesea tendințelor promovate la nivel on-line de către 
persoane, devenite publice din motive care multora dintre noi le scapă, dar care sunt mai mult decât 
evidente pentru altii. Influencerul, pentru că astfel este numită această persoană care ajunge să ne 
"manipuleze" discret comportamentul, este "o persoană foarte activă în mediul online care instituie o 
comunitate de urmăritori și dobândește puterea de a influența anumite decizii ale acestora, tocmai 
datorită conținutului informațional distribuit constant și consumat de audiență Acesta a devenit 
popular odată cu dezvoltarea unor strategii de brand ale căror rezultate evidențiază faptul că 
utilizatorii sunt mai dispuși să achiziționeze un produs dacă acesta le este recomandat de cineva." 
(Andreea Baranoschi, https://klain.ro/blog/cine-sunt-influencerii-din-social-media/) 

De la celebrități la oameni obișnuiți, specialiști în domeniul despre care postează sau doar 
autodidacți dotați cu un spirit de observație foarte fin și cu un mod atractiv de a atrage atenția asupra 
propriilor opinii, influencerii postează pe canale de comunicare devenite populare în întrega lume: 
Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok, Twiter etc.  

Influencerii au în comun aptitudini sau abordări care le asigură succesul la public.  

Conform Pew Research, Generația Z sau a celor născuți după 1997 este considerată generația 
care "s-a născut cu telefonul în mână", având posibilitatea să utilizeze smartphonuri întreaga viață. 
Conform unui studiu realizat de Business Insider, în Statele Unite ale Americii, aproape 80% dintre 
membri dețineau deja un smartphone la vârsta de 13 ani. 

Z este prima generație pentru care internetul pare să fi devenit nevoie primară, la fel de necesar 
ca hrana sau îmbrăcămintea. Generația Z stabilește conexiuni,, de cele mai multe ori, cu ajutorul 
follow-urilor, like-urilor și view-urilor. 

Există însă o diferență fundamentală la nivelul modalității de acumulare a informațiilor de către 
generația Z care  nu mai citește content, ci se uită la content față de predecesoarea sa , Generația 
Millenials, reprezentată de cei născuți între 1981 și 1996. 

Pe măsură ce descoperirile tehnice și scăderea costurilor de producție au dus la apariția unor 
device-uri accesibile maselor largi ale populației, copiii de vârstă școlară mică au devenit posesori de 
telefoane inteligente care le permit accesul rapid și facil la conținutul media postat de idolii lor pe 
YouTube sau pe alte platforme de Social Media, conținut care a luat locul cărților copilăriei care 
altădată captau atenția majorității școlarilor. 

https://klain.ro/blog/author/andreea/
https://klain.ro/blog/cine-sunt-influencerii-din-social-media/
https://www.businessinsider.com.au/teens-gen-z-generation-z-what-teens-are-like-2018-6


Urmărind cu atenție ceea ce se întâmplă în mediul școlar, din discuțiile informale pe care copiii 
le au între ei sau cu cadrele didactice, constatăm cu surprindere că, deși cei mai mici școlari încă nu 
au învățat să citească, mulți dintre ei aduc în discuție tineri influenceri pe care ii umăresc frecvent în 
postări de cele mai multe ori amuzante și pe care copiii noștri ii numesc "YouTuberi" după canalul 
media care le facilitează conexiunea.  

Pe măsură ce vârsta consumatorilor de conținut online crește, se diversifică și preferințele 
acestora și, implicit, conținutul vizat în posterile vloggerilor. 

Intrebând adolescenții participanți la activitate  în ce manieră comportamentul le este influențat 
de idolii lor prezenți pe Instagram, aceștia au indicat principalele direcții de care sunt interesați: 

1. Sunt motivați să meargă la sală după ce urmăresc postările influencerilor, deși sunt conștienți 
că imaginea afișată a acestora este vizibil îmbunătățită cu ajutorul tehnologiei; 

2. Învață să se îmbrace sau să se machieze corect de pe Instagram; 
3. Iau lecții de viață, cum să treacă peste eșecuri, cum să-și crească stima de sine sau despre  

implicarea socială; 
4. Primesc lecții despre cum să economisească banii și cum să-i investească; 
5. Își imbunătățesc competențele de comunicare în limbi străine; 
6. Se informează despre viața artiștilor preferați; 
7. Intenționează să devină la rândul lor influenceri, să-și deschidă un vlog și să facă bani din 

această activitate etc.. 
Chiar dacă cei mai mulți dintre adolescenții români par să ii prefere pe vloggerii autohtoni, nu 

sunt însă puțini cei care se orientează spre cei străini, considerând că postează conținuturi mai 
interesante, orientate de multe ori spre sectoare de nișă. 

Deși pare paradoxal, există și adolescenți, puțini ce-i drept, care nu urmăresc postările specifice 
vloggerilor, plecând de la ideea că aceștia promovează un conținut mediocru care se adresează 
tinerilor din aceeași categorie. 
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Activitățile extrașcolare – între online și tradițional 

 

Profesor BUȚIU EMILIA                                                                                          
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 

 

,, Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în suflete, pe când învățăturile primite în suflet cu 
plăcere și bucurie rămân de-a pururi” ( Sf. Vasile cel Mare, 330-379) 

 

Activitățile extrașcolare sunt acele activități care vin în completarea procesului de învățământ, 
au caracter interdisciplinar, benevol și oferă copilului noi oportunități și situații diferite de învățare 
care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi 
pasiunilor, stimulează creativitatea, oferind cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor și 
dezvoltării personalitații elevului în toată complexitatea ei. 

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate 
de norme disciplinare” [5, p. 288].  

Deoarece în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, 
copii se autodisciplinează, se simt mai motivaţi să participe, să adopte atitudini corespunzătoare în 
situaţii variate si să exprime deschis opinii personale în cadrul grupului.  

Fie că este o excursie reală sau virtuală, un curs de robotică, de limbă străină, de dans sau de 
gătit, vizionări de film sau teatru, atelier de pictură etc., activitatea extrașcolară oferă elevului 
posibilitatea de a-și forma noi abilități sau deprinderi, de a acumula noi experiențe, de a interacționa 
și a cunoaște persoane noi, de a-și spori creativitatea,și încrederea în sine, de a împărtăși idei, de a se 
dezvolta personal și de a petrece cu folos timpul liber.  

Proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale 
de elevi, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, 
simpozioane, vizite de studiu, ateliere deschise etc.sunt doar câteva exemple de activități extrașcolare 
în care pot fi implicați elevii.  

Prin desfășurarea acestui gen de activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale 
diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, cu alte cuvinte învaţă să înveţe. 

Pandemia a afectat și  activitățile extrașcolare, acestea mutându-se în mediul online și ne-a pus 
în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, 
sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber răpind oarecum din benificiile acestora. 

 
 

 



 

Tehnologie și învățare 
 

Întocmit, Prof. Butnariu Rodica 
 
 
 

Elevii de azi vor fi cetățeni activi până în 2070, iar acum poate că ne este greu să ne imaginăm 
cum va fi lumea în care ei vor trăi activ. Însă, responsabilitatea noastră este tocmai aceasta, să îi 
pregătim acum pentru a trăi o viață împlinită și independentă în aceste timpuri necunoscute. Iar 
Covid-19 parcă ne aduce aminte de aceasta.  

Parcursul lor școlar și profesional poate fi afectat de capacitatea lor de a utiliza tehnologia 
autonom. De remarcat este nevoia de a apropia lumile beneficiarilor noștri, a elevilor digitali de cea 
a profesorilor care doresc să se dezvolte și să realizeze activități didactice online, care integrează 
capacitatea creativă a elevilor de a folosi tehnologia pentru a se conecta la învățare continuă. 

Experții în educație sunt pasionați de tehnologie și de la ei aflăm că educația digitală este 
teren de acțiune și tehnologia ca instrument de intervenție. În aceste vremuri, știm că e necesară 
alegerea cea mai bună a  dascălilor, să se pregătească pentru învățarea la distanță și online. 

 

Educația digitală nu este despre tehnologie, ci despre pedagogia din spatele tehnologiei.  
 

Știm cu toții că există numeroase aplicații și platforme gratuite care ne pot ajuta în activitatea 
online sau blended cu elevii. Totuși, nu este nevoie să le cunoaștem pe toate, ci doar pe acelea 
care servesc dezvoltarea competențelor și atingerea obiectivelor de învățare pentru clasa la care 
predăm. Fiecare clasă e unică, de aceea avem libertatea de a alege ce se potrivește pentru elevii cu 
care lucrăm. 

Prin orele desfășurate pe platforme urmărim să creăm o punte între elevii digitali de azi 
și cadrele didactice care doresc să se dezvolte și să realizeze activități didactice online, precum 
și să integreze capacitatea creativă a elevilor de a folosi tehnologia pentru a se conecta la învățare 
continuă. 

Educația digitală trebuie susținută într-un ritm intensiv, oferind o abordare inovativă, atractivă 
și colaborativă. Părțile de teorie sunt completate de foarte multe oportunități de a aplica practic ceea 
ce predăm și de a ne construi propriile contexte la clasă în care să transferăm cunoștințele 
dobândite. Orele trebuie construite în așa fel încât să ne fie sprijin pentru a ne pregăti și utiliza 
tehnologia la clasă în diferite forme cât mai utile și atractive pentru procesul de învățare al 
elevilor cu care lucrăm, astfel încât învățarea la distanță și online în realitatea acestei perioade cu 
care ne confruntăm să fie una facilă.   

Trebuie să abordăm pedagogia  învățării din perspectiva unor teorii și cercetări moderne, să 
continue cu explorarea legăturii dintre tehnologie și învățare, pentru ca apoi să aprofundăm o 
multitudine de resurse digitale necesare pentru portofoliul de bază al oricărui cadru didactic. 

Astfel profesorul acumulează experiențe de formare, online și offline, prin cursuri, webinarii, 
tutoriale, observare la clasă sau programe de tip accelerator, dedicate profesorilor de toate 
disciplinele, experiența noastră este completată și susținută de colaborări fructuoase cu experți și 
cercetători în domeniul educației, un exemplu fiind platformele Cred, Digital Nation, Predau Viitor 
etc, care oferă cursuri de educație digitală construite de asociați și se bazează pe profilul de 
competențe al profesorului dezvoltat de International Society for Technology in Education (ISTE – 
SUA) și DigCompEdu al Comisiei Europene. 

 

Ce ne oferă platformele educaționale? 
• ne ajută să integrăm instrumente de tehnologie și să construim activități educaționale 

interactive bazate pe investigație (descoperirea unui fenomen), creativitate, gândire critică, lucru în 
echipă și interdisciplinaritate; 

https://predauviitor.ro/


• putem construi contexte de învățare de calitate, bazate pe învățare activă și colaborativă; 
• ne facilitează accesul la activități online relevante, care să crească interesul pentru școală și 

implicarea elevilor, părinților și a comunității; 
• putem face intervenții sustenabile în clasă bazate pe integrarea tehnologiei; 
• crește gradul de încredere cu privire la utilizarea tehnologiei la clasă; 
• într-o comunitate de practică activă și deschisă putem să testăm și împărtăși din experiențele 

de la clasă; 
 
Exemple de activități:  webinarii live, tutoriale video, chestionare, teme, autoevaluări și 

evaluări, fișe de lucru, studii de caz, contribuții de idei și practici în comunitate sau proiect final la 
clasă.  

 
1.1. Dar, de cele mai multe ori se ivesc întrebîri de genul:  
• Ce am nevoie eu ca dascăl pentru a ghida elevii cu care lucrez către o lume a viitorului 

necunoscută? 
• Cum pot construi eu ca dascăl pe abilitățile nativ digitale ale elevilor mei, viitori adulți 

funcționali într-o lume digitală? 
• Cum mă pot forma eu ca dascăl pentru a susține elevii cu care lucrez să își construiască 

reziliența și creativitatea? 
 
De aceea este necesar: 
1. Să creștem calitatea actului didactic și capacitatea profesorilor de a integra instrumente de 

tehnologie și construi activități educaționale bazate pe investigație , creativitate, gândire critică, lucru 
în echipă și interdisciplinaritate. 

2. Să facilităm crearea unor activități online relevante explicate pas cu pas, care sa crească 
interesul pentru școală și implicarea elevilor, părinților și a comunități. 

3. Să sprijinim dezvoltarea de intervenții sustenabile în clasă bazate pe integrarea tehnologiei , 
să creștem gradul de încredere a cadrelor didactice cu privire la utilizarea tehnologiei la clasă. 

4. Să construim o comunitate de practică activă și deschisă care să testeze și să împărtășească 
din experiențele de la clasă, să construim un context de învățare de calitate, bazat pe învățare activă 
și colaborativă. 

Modul în care înțelegem învățarea și în care creați contexte pentru ca aceasta să se producă cu 
un impact semnificativ nu numai asupra modului în care ne organizăm munca de dascăli, dar și asupra 
impactului pe care îl avem asupra dezvoltării elevilor ca persoane încrezătoare și independente, 
capabile să ia cele mai bune decizii pentru cursul vieții lor. 

1.1.1.  „Într-o mentalitate de creștere, oamenii cred că abilitățile lor cele mai de bază pot 
fi dezvoltate prin muncă și implicare – creierele și talentul sunt doar punctul de plecare. Această 
viziune creează o iubire de învățare și o reziliență care este esențială pentru succes. ” (Dweck, 
2015) 

1.1.2.  
Învățarea se poate instala doar dacă recunoaștem și stăpânim mecanismele prin care creierul 

poate fi ajutat să învețe, odată cu gestionarea emoțiilor. 

Feedback-ul din partea profesorilor are un efect major asupra gândirii elevilor, acesta putând 
fie să îi încurajeze să aleagă o provocare și să crească șansele de reușită, fie să caute o ieșire ușoară 
atunci când se confruntă cu dificultăți sau provocări.   

Există o profunzime asupra modului în care oferim și primim feedback și asupra cadrului pe 
care îl creăm la clasă pentru a încuraja elevii să aprecieze feedback-ul și să îl privească ca pe o 
oportunitate de creștere și învățare.  



 

PREȘCOLARII                                                                                                              
ȘI ACTIVITĂȚILE EXTRACURRIULARE ÎN PERIOADA ON - LINE 

 
Prof. înv. preșcolar - Butnaru Elena - Condina 

Grădiniță cu P. P. „Sfântul Mucenic Mina”, Ploiești, jud. Prahova 
  
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai există când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
                                                                                                 Maria Montessori 
  
Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 

acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm.  
 
Activităţile extracuriculare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la 

grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţîi didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţîi copilului.  

 
De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii.  
 
Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 

în online, alături de părinți și profesori, adaptanduse la noile cerințe educaționale dar în același timp să 
îi susțînă psihic pe copii, părinți. 

 
În perioada activităților on-line, activităţile extracurriculare au fost desfășurate astfel încât 

copiiilor să nu le lipsesca socializarea dar și implicarea lor în diferite activități. Ei au fost ajutrati de 
către părinți în vederea costumarii pentru carnaval, să urmărească un tur on line a muzeului de științe 
București, să participle la activități de ocrotire a naturii,  

 
Educația ecologică a devinit o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ 

şcolar şi extraşcolar și ușor de realizat în mediul on-line.  
 
Copii împreună cu părințîi au realizat diferite obiecte din materiale reciclate, au plantat și udat 

flori, plante în apartament sau în curte.   
 
Am încercat pe cât posibil, copiii să nu ducă lipsa de comunicare să îi atrag pe acestia să 

participe cu plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse in mediul on-line.  
 
În cadrul acestor activităţi ecologice si nu numai, se transmit copiilor, în mod sistematic şi 

organizat, informaţi din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, 
formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri.     

                 
                 
  
 
 
 



 
EȘTI COOL DACĂ CITEȘTI! 

 
Prof. înv. primar Ioana Butoi 

Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Brăila 
 
 
 
Motto: „Dacă e a ta, s-o păstrezi ca pe o floare ,/Iar dacă-i a  altcuiva, grijă ai cu-atât mai mare 

!/ Nu-ndoi în chip de semn filele, fă-ţi semn de carte;/Cu creionul să nu-nsemni rândurile nici o parte 
!/ Nu citi culcat, s-adormi prins de vise şi imagini;/Nu mânca, citind, un corn să presari fărâme-n 
pagini!/ N-o uita pe vreun cerdac, ori pe iarbă niciodată,/ Mai ales n-o ţine-un veac, dacă-i carte-
mprumutată!/ Mai ai grijă să n-o pierzi, fii atent să nu o plouă!/ Apoi cât despre coperţi să-i rămână 
amândouă!/ După-atâţia nu şi nu poate-acum şi-un da să fie:/ Orice carte imi ceri tu, da, ţi-o dau cu 
bucurie!” 

 
”Ești cool dacă citești” este proiectul care s-a derulat pe parcursul acestui an școlar atât face to 

face cât și online. Au fost realizate următoarele tipuri de activități: 
 
-redactarea proiectului și stabilirea echipei de proiect; 
-lansarea oficială a proiectului –prezentarea scopului și a obiectivelor; 
-realizarea panoului de afișaj; 
-prezentări Power-Point; 
-audiții și recitări de poezii; 
-vizionarea unor dvd-uri cu povești; 
-concurs de desene și de creații literare; 
-donații de carte; 
-activități de citire în parteneriat (elevi-elevi,elevi-părinți); 
-inițierea, în clasă, a  unui colț al cititorului ; 
-realizarea unui portofoliu cu fișele de lectură realizate de elevi; 
-carnavalul personajelor preferate. 
 
Pentru realizarea acestor activități au fost utilizate metode și procedee care au dus la atingerea 

obiectivelor propuse:conversația, explicația, exercițiul, brainstormingul, citirea în perechi, citirea 
întârziată, citirea în ecou, ștafeta greșelilor. 

 
Am ales să desfășor acest proiect deoarece cartea reprezintă cel mai complet depozit al 

inteligenţei omeneşti, având în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le  păstrează intacte un 
timp nedefinit. În afara cărţii nu poate fi concepută o cultură sistematică a individului şi implicit a 
societăţii. Ea e comoara fără de preţ în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, pentru ca alţii 
să le poată folosi în voie. În cărţi căutăm răspuns la problemele vieţii, din paginile lor învăţăm rostul, 
cum să luptăm pentru realizarea unui vis.  

Cartea ne oferă prilejul de a ne opri asupra unui citat pe lângă care am trecut poate în grabă 
uneori, dar simţim nevoia să revenim, să medităm, să o reluăm. Incercăm să ne ajutăm elevii să 
coboare adânc în esența valorilor umane, să îi pregătim pentru drumul lung care îi așteaptă în 
parcurgerea cunoștințelor de limba și literatura româna.  

Știm cu toții că, pasiunea pentru citit se naște anevoie astăzi când internetul își dispută 
întâietatea cu  cartea. Proiectul își propune să îi determine pe elevi să aleagă o carte în detrimentul 
oricărui mijloc audio-vizual, să redescopere și să pună în valoare simplitatea gestului de a scoate o 
carte din bibliotecă. 



Scopul proiectului a fost să dezvolte copiilor competențele de citire/lectură, să creeze o  
percepție pozitivă față de carte și citit și să stimuleze interesul față de lectură. 

Obiective specifice pe care le-am urmărit au fost: 
 
- să întărească respectul față de carte și față de păstrarea ei în bună stare pentru a fi citită de cât 

mai mulți copii; 
- să își însușească strategii specifice în promovarea lecturii de plăcere; 
- să implice părinții  in formarea și dezvoltarea interesului pentru lectură; 
- să stimuleze și să exerseze  capacitățile creatoare ale elevilor prin organizarea unor expoziții 

cu lucrări literare/artistice realizate după teme date; 
- să sensibilizeze  parinții și  alți factori în vederea realizării unor donații de carte. 
 

Dintre activitățile desfășurate face to face aș menționa ”Povestea unei cărți”. La începutul 
activității  am derulat  o prezentare power point a etapelor de realizare a unei cărți, apoi s-au inițiat 
discuții pe baza imaginilor derulate. Am constituit biblioteca clasei (din cărți donate de învățător și 
copii) și s-a  ales bibliotecarul clasei. S-a propus în continuare realizarea unei creații artistice/literare 
pe baza celor vizionate și discutate. Au fost selecționate  din creațiile literare și plastice ale elevilor,  
cele care vor fi publicate în revista clasei sau vor participa  la alte concursuri. Li s-a propus realizarea 
unor cărticele, pe o temă la alegere, în timpul lor liber. 

Dintre activitățile proiectului realizare online, aș aminti pe cea legată de săbătorirea zilei lui 
Mihai Eminescu. Copiii au căutat informații legate de viața și opera  marele poet pe care le-au 
prezentat fiecare. Am inițiat un concurs de recitări (copiii au învățat singuri poezia ”Somnoroase 
păsărele”). Ei au primit diplome de participare și premii pentru cea mai bună recitare. Apoi au realizat 
un desen inspirat de unul din tablourile poeziei. S-a realizat apoi un padlet cu creațiile lor plastice. 

 

 
 
Astfel, prin derularea acestui proiect, elevii își vor dezvolta competențele de citire, de a lucra 

în echipă, vor avea o atitudine pozitivă față de lectură, vor fi stimulați să își exerseze capacitățile 
artistice/ creatoare în cadrul unor concursuri județene/naționale.  

Activitățile extracurriculare au un rol deosebit în dezvoltarea personalității copiilor. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

PROVOCARILE SI SATISFACTIILE ACTIVITATILOR                                             
IN MEDIUL VIRTUAL 

 

Profesor limba engleză Buțoiu Ludmila                                                                     
COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU, Câmpulung - Mușcel 

 
Reticența folosirii studiului in mediul virtual a existat pană când acesta s-a impus datorită 

circumstanțelor nefavorabile generate de pandemie. Lipsa de tragere de inimă in utilizarea  
activitatilor online, inerentă ca la orice început, a devenit pe parcurs ‘pofta care vine mâncand’, 
profesorii au prins drag de a descoperi avantajele acestui mod de lucru. 

In primul, rând nevoia te invață. Constrângerea te forțează sa cauți, sa inovezi și sa nu te 
plafonezi. Astfel, cunoscând profilul fiecarui elev, descoperi că activitatile online oferă o varietate 
mult mai mare pentru selectarea si ajustarea mijloacelor de studiu fiecariu elev in parte, de cele mai 
multe ori pe categorii de interese si aptitudini. De exemplu, in cazul meu, predarea limbii engleze 
este sustinuta de proiecte online pentru creatii literare pe platforma e-Twinning. Recunosc că având 
cont de mai mult timp pe aceasta platforma, am accesat-o strict pentru proiectele Erasmus+ derulate 
în principal fizic, platforma fiind folosită pentru incarcarea materialelor in format digital.  

Odata cu limitarea spatiului fizic, a aparut interesul pentru proiectele derulate online si astfel 
am descoperit initiativa unei profesoare din Suedia de a crea un site pentru creatii literare, încurajând 
astfel profesori din toată Europa sa-si mobilizeze elevii, sa-și facă vocea auzita, să-și exprime 
sentimentele și trăirile din perioada pandemiei.  

Astfel, sute de poezii si materiale video s-au scurs spre locul de intâlnire pe e-Twinning, 
moment emoționant pentru elevi si profesori din țări diferite să vadă in desișul postărilor ca trăirile 
lor rezonează cu cele ale semenilor din întreaga lume. Astfel, profesoara suedeză Maria Glawe 
reușește să creeze, dupa un an si jumatate de activitate online, o antologie electronică internatională 
de poezii în cadrul proiectului ‘Poetry for a Sustainable Future’. Printre creațiile literare ale sutelor 
de copii se numara si poeziile liceenilor Colegiului Național Dinicu Golescu: Anastasia Șendroiu, 
Emil Chivu, Ștefania Vlădău, Flavius Ilinca, Iulia Pătrășcoiu, Naomi Cercel si Adelina Heroiu. 

Pentru rutina zilnică și activitățile didactice de corectare si îmbunătățire a nivelului limbii 
engleze am beneficiat de fișele interactive de pe site-ul www.liveworksheets.com. Avantajul acestor 
fișe interactive se află în varietatea temelor abordate cât și posibilitatea autoevaluarii. Temele de 
gramatică și de vocabular variază în complexitate și facilitează studiul elevilor prin suportul audio și 
sistemul interactiv de care dispun. Crearea unor fișe noi este accesibilă tuturor profesorilor, astfel 
diversitatea subiectelor abordate este sporita de aportul culturii si tradițiile țării respective. Tematica 
sărbatorilor de Paști, spre exemplu, este abordata din perspectiva obiceiurilor diferitor tari. Lărgirea 
orizonturilor si cunoașterea bogației culturale prin completarea acestor fișe interactive este asemenea 
unor calatorii virtuale. 

Sa nu uităm  acei elevi pentru care să scrie este o pasiune. Dorința lor de a se afirma și de a găsi 
semeni cu aceleași preocupari este oferită de site-ul Electronic library. Download books free. Finding 
books (2lib.org). Aici micii romancieri pot accesa carți în format digital, dar își pot și publica scrierile 
fără costuri. Sună foarte încurajator. Aprecierea într-un mediu virtual nu ar trebui sa deranjeze, atât 
timp cât aceasta există mai putin în imediata apropiere. Creativitatea și dorința de a cunoaște trebuie 
încurajate. 

http://www.liveworksheets.com/
https://2lib.org/
https://2lib.org/


Experiența unui an de muncă online demonstrează încă o dată că ceea ce nu te omoară, te face 
mai puternic. Dacă am perceput-o ca pe o provocare, atunci suntem capabili sa culegem roadele 
cuceririi spațiului virtual și să vedem beneficiile acestui nou mediu didactic.  

 

 

  



 
 

ȘCOALA ONLINE – ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE                                                     
ȘI EXTRACURRICULARE DE SUCCES 

 
 

Cadariu Mihaela Florina, profesor logoped, 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad 

 
 
Școli și grădinițe închise, activități sportive întrerupte și după-amiezile interzise în parc. Noul 

scenariu impus de regulile pentru a câștiga războiul împotriva coronavirusului a forțat profesorii, 
elevii și părinții să-și schimbe obiceiurile. Și astfel, de la o zi la alta, copiii s-au trezit petrecând zile 
întregi departe de prieteni, profesori, colegi de școală și divertisment în aer liber. 

În acest context, se pot propune numeroase activități extrașcolare online, care să le ofere celor 
mici experiențe variate, distractive, relaxante și originale. În plus, ele  joacă un rol esențial în 
formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât 
și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

În rândurile de mai jos, pot fi regăsite câteva idei de activități extrașcolare și extracurriculare 
care se pot realiza cu ajutorul online-ului, pot fi alese împreună cu copiii și pot ocupa și îmbogăți 
timpul acestora cu ceva util, dar și interesant cât timp stau acasă în această perioadă. 

 
1. Scriere și mass-media 
Adevărații alchimiști nu schimbă plumbul în aur; schimbă lumea în cuvinte. 
Încurajați elevii pasionați de literatură și care adoră să scrie eseuri sau articole să-și creeze 

bloguri, cu atât mai mult în vremurile de astăzi, când totul devine digital. Este o modalitate bună de 
a-și exprima gândurile și de a le transmite către un public larg. 

 
2. Arta 
Arta spală din suflet praful vieții de zi cu zi. 
Toată lumea a pictat, a schițat sau a încercat cel puțin un meșteșug o dată în viață. Arta poate fi 

extrem de relaxantă și îi poate ajuta pe elevi să se exprime. Ea poate transforma o zi jalnică într-una 
colorată.  Numeroase site-uri sau rețele de socializare propun tutoriale în acest sens. 

 
3. Muzica 
Muzica poate schimba lumea. 
Se spune pe bună dreptate că muzica atinge sufletul. Este un mod bun de exprimare. Chiar dacă 

nu toți sunt înzestrați cu o voce bună, oricine poate încerca oricând să cânte la un instrument, în 
funcție de ceea ce simte că-l reprezintă.  

 
4. Yoga și meditație 
Yoga este călătoria sinelui, prin sine și către sine. 
Yoga nu este doar un antrenament. Cu siguranță, te ajută să te menții în formă fizică, dar mai 

mult decât atât te menține în formă mentală. În această lume accelerată, o oră de yoga ajută la aducerea 
liniștii și relaxării. Meditația prin yoga ajută la păstrarea unei minți limpede și ascuțită. 

 
5. Învățarea unei limbi noi 
Elevii nu pot greși niciodată dacă aleg să învețe o limbă nouă. Un limbaj suplimentar va fi cu 

siguranță de ajutor în viață. Când se învață o limbă străină, se ia contact cu cultura altei țări. Cu 
siguranță va fi o activitate interesantă, educativă și distractivă. 

 



6. Dans 
Dansul este bucuria mișcării și inima vieții. 
Dansul aduce întotdeauna un zâmbet pe față. Este un antrenament bun, dar cel mai important, 

aduce fericire celui care-l practică. Există numeroase stiluri de dans din care se poate alege. Această 
activitate  va funcționa excelent ca un curs extracurricular online.  

 
7. Abacus 
Abacus este un vechi instrument matematic. Cu ajutorul lui, calculele artimetice sunt făcute mai 

ușor. Totodată, folosirea lui îmbunătățește puterea creierului și înlătură frica de matematică. Este ușor 
de învățat și după familiarizarea cu conceptul, se pot rezolva calcule complexe în câteva secunde. 

 
8. Șah 
Șahul  înseamnă artă, știință și sport. 
Un joc de șah necesită concentrare și fiecare mișcare trebuie gândită cu atenție înainte. Poate 

continua ore în șir. Șahul este o activitate bună pentru a te implica și ajută la ascuțirea creierului.  
 
9. Fitness 
Un corp sănătos creează o minte sănătoasă și invers. 
Chiar dacă în acestă perioadă există restricții de a ieși în aer liber pentru a practica sportul  

preferat, se poate face mișcare pentru a menține corpul în formă. Exercițiile fizice aduc beneficii 
multiple printre care   o minte proaspătă și  un corp armonios.   

 
10. Vizitarea unui muzeu 
Multe muzee, de la Vatican la Luvru sau Guggenheim, oferă posibilitatea de a face vizite 

virtuale accesând site-urile lor. Și pentru copiii pasionați de spațiu, se pot face tururi online la NASA. 
Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le pot 

urma copiii în această perioadă când totul s-a mutat în online. 
 
 
 
 

  



 
Activitățile extrașcolare- între online și traditional 

 

Prof. înv. primar Calapis-Halász Tünde                                                                               
Școala Gimnazială Nr. 16 Oradea 

 
 

Este evident faptul că activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea personalității 
elevilor.O rețetă bună pentru eficacitatea acestor activități nu cred că are cineva. Depinde mult de 
colectivul clasei, de zona în care se află școala, de aptitudinile elevilor și nu în ultimul rând, de  
pedagogul care  îmbină frumos totul ce are la îndemână: copil, părinte, bunici, directorul școlii. 

Scopul acestor activități este de a implica și antrena elevii în cât mai variate și diverse activități, 
ce pot fi culturale, sociale, ecologice, practice. Este o dezvoltare a talentelor, formare a trăsăturilor 
morale, însușesc reguli de comportament în colectiv sau alte medii sociale. Pedagogul are un rol 
important în alegerea tipurilor de activități, deoarece el este cel care știe ineresul elevilor despre 
diferite activități,deschide oportunitățile pentru cunoaștere și asimilare de noi cunoștințe, este capabil 
să decidă care ar fi activitățile accesibile și dorite de colectivul său de elevi. 

Anul școlar trecut, începând din luna martie 2020, cam toate cadrele didactice s-au confruntat 
cu marea dilemă a predatului online. Erau unii cărora nu le-a plăcut,alții au agreat această fomă de 
predare, cam așa au fost și elevii noștrii. Ceea ce am constatat eu a fost, că pe partea de 
tehnologie,elevii au fost mult mai deschiși, mai atrași de totul ce înseamnă online. Părinții, împreună 
cu dascălul au intrat  mai lent în lumea virtuală, mult mai dificil, decât proprii elevi sau copii. 

După zile bune de predare online, când dascălul și-a dat seama că prezența sa ”fizică” în fața 
monitorului nu este de ajuns, a început să caute strategii cu care predarea și persoana sa să fie mult 
mai bine agreată de elevi. 

Activitățile mele extrașcolare până la pandemie erau un ansamblu de îndeletniciri, în care chiar 
am reușit să realizez activități  diversificate: drumeții, întâlniri cu diferite peroane care prestau servicii 
cunoscute/necunoscute de elevi (stomatolog, antrenor de tenis, lucrător la bancă), am vizitat Grădina 
Zoologică și Botanică, am văzut cum se coace o pâine la o brutărie, am ajuns la groapa de gunoi a 
orașului, am văzut cum se selectează gunoiul...și multe alte activități care au fost ineresante chiar și 
pentru părinții ori frații sau surorile care ne-au însoțit. 

Însă cu sosirea pandemiei, aceste activități comune s-au întrerupt. Pentru că am considerat că 
anul trecut elevii mei au stat prea mult în fața calculatorului, am decis ca activitățile extrașcolare să 
decurgă ”tradițional”, dar totuși altfel: nu mai puteam participa împreună, fiecare trebuia să o 
efectueze singur/cu ajutorul părinților. Partea de online a constat în trimiterea fotografiilor cu 
rezultatul activităților. 

Una dintre ele era ca fiecare să prepare un mic dejun sau o cină pentru el sau familia sa.Au sosit 
fotografii chiar și cu băieții în bucătărie zâmbind. Scopul  a fost realizare unei mâncăruri sănătoase și 
arătoase. 

O altă activitate cu care am încercat să-i scot de lângă calculator a fost să-mi caute în apropierea 
domiciliului o viețuitoare/plantă . Diferențele au constat în ce puteau afla copii care stau la bloc și cei 
care locuiesc la casă. Cu această activitate se poate sensibiliza sufletul elevilor pentru animalele sau 
plantele care se află în preajma lor, să ocrotescă natura.  



Să reciclăm! A fost o altă activitate prin care elevii au reușit să confecționeze diferite obiecte 
din materialele reciclabile aflate în preajma lor. Au sosit diverse obiecte: căsuțe pentru păsări, 
ghivece, obiecte decorative pentru birourile lor. 

La activitatea Jocul meu preferat au sosit diferite jocuri, jucării cu care ei împreună cu familia 
își pot petrece timpul liber: lego, domino, Monopoly și multe alte jocuri de societate.... 

O altă activitate extrașcolară mult așteptată de ei a fost prezentarea animalului lor de companie. 
Majoritatea elevilor mei au animale acasă: câini, pisici, broaște țestoase, pești. Erau încântați să le 
prezinte colegilor ”prietenii” lor. Au povestit entuziasmați moul de viață,cu ce se hrănesc aceste 
animale și aventurile petrecute împreună. 

  

  

  

   

 

Să mâncăm sănătos! 

    
Să ocrotim natura!  

 
Să reciclăm! 

                                        
 



           

 Jocul meu preferat                                      

  

 
          

 Animalul meu…                   l  

                         

                                 

  



 
Planificarea activității on - line din săptămâna Școala Altfel 

 
 
 

Autor: profesor pentru învățământul preșcolar CĂLIMAN ILEANA 
 

 
PROGRAM SĂPTĂMÂNAL ȘCOALA ALTFEL 
 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Toplița 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Apa, alimentația și sportul în viața noastră”  
Grupa mare 

DATA/ 
ZIUA 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE  
RESURSE EDUCAȚIONALE 
ONLINE 

INSTRUMENTE 
DIGITALE/ 
PLATFORME 

FORMA DE 
ORGANIZARE 

NR. ORE/ 
INTERVAL 
ORAR 

LUNI Apa – esența vieții 
- efectuare experimente cu apă, 
jocuri cu apă, măsurători, 
vizionare film.  
https://www.youtube.com/watch?
v=jQ2TJh1EG4w&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR31NvyZYF8b7c
i8oPWJHmDWj2Ln3zTRFQJxzH
aCzw9v5lebZwpsqZnfgx4 
https://manutepricepute.ro/pahare-
instrumente-muzicale/ 
https://www.coparentis.ro/activita
ti-cu-apa/ 

grup de 
comunicare 
Facebook 

-postare scrisă pe 
grup de 
comunicare 
- postare 
fotografii pe 
grup de 
comunicare 
 

4h/ 
9:00-13:00 

➢ Activitatea de evaluare 
zilnică/ feed-back a participării 
copiilor și discuții cu părinții 

grup de 
comunicare  

-comunicare 
telefonică 
-comunicare prin 
mesaje 

1h/ 
13:00-14:00 

MARȚI Alimentație și stil de viață 
sănătos 
- activitate practică în 
bucătărie împreună cu familia, 
prepararea unei gustări, pregătirea 
unui sandwich. 
https://www.youtube.com/watch?
v=1TxleosPRSA&fbclid=IwAR2
2WpVTMtQoXD4V31lXwlAzPfJ
kfq3MhbnOHfEVSsJqghR90G3e
nzj_qVU 

grup de 
comunicare 
Facebook 

-postare scrisă pe 
grup de 
comunicare 
- postare 
fotografii pe 
grup de 
comunicare  
- postare produse 
realizate de copii 

4h/ 
9.00-13.00 

➢ Activitatea de evaluare 
zilnică/ feed-back a participării 
copiilor și discuții cu părinții 

grup de 
comunicare  

-comunicare 
telefonică 
-comunicare prin 
mesaje 

1h/ 
13.00-14.00 

MIER 
CURI 

 
Natura și mediul înconjurător 

 -postare scrisă pe 
grup de 
comunicare 

4h/ 
9.00-13.00 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31NvyZYF8b7ci8oPWJHmDWj2Ln3zTRFQJxzHaCzw9v5lebZwpsqZnfgx4
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31NvyZYF8b7ci8oPWJHmDWj2Ln3zTRFQJxzHaCzw9v5lebZwpsqZnfgx4
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31NvyZYF8b7ci8oPWJHmDWj2Ln3zTRFQJxzHaCzw9v5lebZwpsqZnfgx4
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31NvyZYF8b7ci8oPWJHmDWj2Ln3zTRFQJxzHaCzw9v5lebZwpsqZnfgx4
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31NvyZYF8b7ci8oPWJHmDWj2Ln3zTRFQJxzHaCzw9v5lebZwpsqZnfgx4
https://manutepricepute.ro/pahare-instrumente-muzicale/
https://manutepricepute.ro/pahare-instrumente-muzicale/
https://www.coparentis.ro/activitati-cu-apa/
https://www.coparentis.ro/activitati-cu-apa/
https://www.youtube.com/watch?v=1TxleosPRSA&fbclid=IwAR22WpVTMtQoXD4V31lXwlAzPfJkfq3MhbnOHfEVSsJqghR90G3enzj_qVU
https://www.youtube.com/watch?v=1TxleosPRSA&fbclid=IwAR22WpVTMtQoXD4V31lXwlAzPfJkfq3MhbnOHfEVSsJqghR90G3enzj_qVU
https://www.youtube.com/watch?v=1TxleosPRSA&fbclid=IwAR22WpVTMtQoXD4V31lXwlAzPfJkfq3MhbnOHfEVSsJqghR90G3enzj_qVU
https://www.youtube.com/watch?v=1TxleosPRSA&fbclid=IwAR22WpVTMtQoXD4V31lXwlAzPfJkfq3MhbnOHfEVSsJqghR90G3enzj_qVU
https://www.youtube.com/watch?v=1TxleosPRSA&fbclid=IwAR22WpVTMtQoXD4V31lXwlAzPfJkfq3MhbnOHfEVSsJqghR90G3enzj_qVU


- efectuare drumeții, 
plimbări împreună cu familia 
- activități de plantare, 
îngrijire a plantelor din grădină 
sau activități ecologice 

grup de 
comunicare pe 
Facebook 

-postare 
fotografii, 
filmuțeț pe grup 
de comunicare  

➢ Activitatea de evaluare 
zilnică/ feed-back a participării 
copiilor și discuții cu părinții 

grup de 
comunicare  

-comunicare 
telefonică 
-comunicare prin 
mesaje 

1h/ 
13.00-14.00 

JOI Sport și sănătate 
- activități fizice, 
desfășurarea sporturilor  preferate 
în familie, jocuri cu mingea sau 
mersul cu bicicleta 
 

grup de 
comunicare pe 
Facebook  

-postare scrisă pe 
grup de 
comunicare 
-postare 
fotografii  
-postare fimulet 
pe grup de 
comunicare 

4h/ 
9.00-13.00 

➢ Activitatea de evaluare 
zilnică/ feed-back a participării 
copiilor și discuții cu părinții 

grup de 
comunicare pe  
Facebook  

-comunicare 
telefonică 
-comunicare prin 
mesaje 

1h/ 
13.00-14.00 

VINERI Jocuri și jucării 
- desfășurarea jocurilor 
preferate de copii împreună cu 
membrii familiei, confecționare 
jucării 
 
➢ Activitatea de evaluare 
zilnică/ feed-back a participării 
copiilor și discuții cu părinții 
 

grup de 
comunicare pe 
Facebook  
 
grup de 
comunicare 

-postare 
fotografii, 
fimuleț pe grup 
de comunicare 
- postare lucrări, 
produse realizate 
de copii 

4h/ 
9.00-13.00 
 
 
 
 
1h/ 
13.00-14.00 

 

   

  



 

Exemple de activităţi extraccuriculare desfăşurate online cu elevii 

 

Prof. înv. primar Călin Corina                                                                                         
Şcoala Gimnazială B. V Anania, localitatea Glăvile, jud Vâlcea 

 
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 

când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați.  

În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe 
practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Am pregătit câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi 
copiilor în această perioadă. 

1. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor precum sunt științele.  Dacă cele din 
urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi stimulează 
empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și 
înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. De aceea e 
important să oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește 
mai mult, sub îndrumarea unui profesionist.  

2. Cursuri de programare online 

Cu siguranță cunoaştem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 
atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  



  
De ce să nu ne asigurăm că, de mic, copilul o folosește în mod sănătos și constructiv?   
Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 

îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Dacă vrem să-i ajutăm pe copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi , putem explora alături de elevi un muzeu nou 
sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Combate lenea 
și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

 
4. Ateliere de gătit 
 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii şi vom implica şi părinţii. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. În cadrul acestor ateliere ,unde nu doar că vor 
afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le putem 
urma cu copiii în această perioadă când totul s-a mutat în online. Sperăm ca lucrurile să revină la 
normal în cel mai scurt timp şi să ne bucurăm de elevii noştri aşa cum se cuvine. 
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CREDINȚE ȘI SUPERSTIȚII DE PAȘTE 

 

Bibliotecar Călin Maria 
Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Vâlcea 

 
 

 
Sărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită şi solemnă dintre sărbătorile anului, care aduce 

omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. 
Ca orice altă sărbătoare, Paștele este destinat reunirii cu persoanele dragi. Lăsând obiceiurile la 

o parte, duminica, în Ziua Învierii, este important ca toți membrii familiei să se strângă la masă, să 
ciocnească ouă în timp ce rostesc “Hristos a Înviat!” și “Adevărat a Înviat!”, să lase grijile măcar 
pentru o zi și să sărbătoarească Învierea Domnului. 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 
semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 
încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 
Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 

 
Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră. avem și de această dată obiceiuri 

moștenite din vremuri străvechi, precum și superstiții, în funcție de regiune. 
 
➢ La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 

un rol purificator. 
➢ În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 

ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 
vei vrea să lucrezi câmpul. 

➢ Lumina Sfântă – Lumânarea de la Înviere trebuie păstrată în casă şi aprinsă în caz de boală, 
calamităţi naturale, supărări. 

➢ În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune 
că vei avea vederea buna în restul anului. 

➢ Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un 
ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi 
sporului în toate. 

➢ În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 
➢ Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi 

din ele peste an. 
➢ Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 

oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în 
acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

➢ La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate 
trupului pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

➢ Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 
➢ Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 
➢ De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 
➢ Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 
➢ De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se 

întoarcă acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 



➢ Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor 
ajungând direct în rai. 

➢ Copiii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc 
toată viaţa. 

➢ Exista obiceiul ca ouăle cu care copiii merg la Slujba de Înviere să fie puse ulterior de 
mame între boabele de porumb, ca să răsară toate şi să rodească. 

 
De asemenea, pe vremuri, în prima zi de Paşte nu se organizau petreceri zgomotoase. Lumea 

se întorcea de la biserică şi se aşeza în linişte la masă.  
În a doua zi de Paşte, la biserică se duceau numai cei însuraţi. Fetele aşteptau să vină în vizită 

băieţii cu udatul, cu un mănunchi de busuioc, şi să le ureze sănătate şi noroc. Se obişnuia ca în schimb 
tinerele să-şi răsplătească musafirii cu ouă şi pască.  Tot în a doua zi de Paşte, exista obiceiul vizitelor 
şi al schimbului de ouă, iar la final cu toţii se adunau la horă, întindeau mese, ciocneau ouă şi 
petreceau până seara târziu. Erau zone în ţară în care se întâlneau la astfel de petreceri oameni din trei 
– patru comune. Se ciocneau atât de multe ouă că se mergea pe coji timp de o săptămână. În alte 
locuri se întindeau mesele la iarbă verde imediat după slujbă. Cei căsătoriţi mergeau la cei în vârstă 
cu pască şi ouă. 

 

  



 

Activitățile extracurriculare on-line 

 

Călina Iulia Lavinia 

 
Activitățile extracurriculare reprezintă o componentă a educației,  dar fiind mai puţin riguroase 

decât cele formale şi desfăşurate  fără respectarea vreunei programel şcolare.  Scopul activităților 
extracurriculare este acela de a participa la completarea formării personalităţii elevului asigurată de 
educaţia formală sau la  dezvoltarea altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia 
(descoperirea/dezvoltarea unor aptitudini, talente, dezvoltare socială, îmbogățirea culturii generale, 
etc).  

Copiii, până la trecerea școlii în mediul on-line,  erau încântați să participe și să se implice în 
desfășurarea și organizarea activităților extracurriculare. De aceea, prin activitățile extracurriculare, 
foarte ușor, elevii învață să fie responsabili, disciplinați, buni organizatori, aprofundând competențe, 
deseori, dobândite cu greu în activitățile școlare. Astfel ei învață să lucreze în echipă,  să iniţieze  şi 
să implementeze  proiecte personale sau de grup, să sistematizeze informația și, cel mai important, 
își dezvoltă deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi.  

Desfășurarea școlii în mediul on-line, inclusiv a activităților extracurriculare a determinat pe 
profesorii să-și schimbe strategiile didactice, să găsească noi metode de predare, învățare dar și de 
evaluare. Până la urmă, mediul on-line a presupus o reinventare a procesului didactic dar și al celui 
extrașcolar.  

Profesorii au trebuit să găsească metode virtuale de realizare a activităților extracurriculare, 
activități care să se poată desfășura virtual, care să bucure copiii, să-și dorească să  participe dar să-
și atingă și scopul –acela de dezvoltare a personalității elevului.  

Mai mult decât în cazul activităților desfășurate fizic, la cele virtuale, profesorul trebuie să aibă 
răbdare cu copiii dezamăgiți și neîncrezători în eficiența mediului on-line și să folosească o serie de 
metode activ-participative pentru a reuși să ,,dezmorțească” elevii.  

Ca și elevii, și noi, profesorii suntem conștienți de ineficiența mediului on-line comparativ cu 
școala tradițională dar rolul nostru  este de a continua să educăm, să încurajăm elevii, să fie optimiști 
și să se adapteze la metodele de instruire virtuale, aplicate în activități școlare sau extrașcolare. 

Ca dirigintă la o clasă de liceu a trebuit să găsesc activități extracurriculare ce se pot desfășura 
virtual. Am fost și eu uimită să descopăr că am găsit metode de a organiza cu succes activități 
extracurriculare ca: Secret Santa, Master chef, Călătorie în jurul lumii, etc.  

Trebuie să menționez neapărat că niciuna din activitățile desfășurate on-line-formale sau 
informale nu pot avea eficiența celor realizate în realitate, la școală, în parc, în curtea școlii- cu 
prezența fizică a profesorului și elevului. Este clar pentru noi toți că școala online poate fi o soluție 
complementară și nu unică pentru că nu putem trăi doar în mediul virtual.  Noi suntem reali și 
avem nevoie, mai ales,  să comunicăm cu oamenii, să socializăm.  

Omul este o ființă socială, cu trăiri, emoții, sentimente,  cu capacitate de empatizare, etc. Cred 
că izolarea socială face mai rău omului și, implicit,  societății decât un virus  foarte contagios.  

 

 



 

Activitătăți extrașcoalare - între online si traditional 

 

Calota Iuliana - Mariana,                                                                                                    
Liceul Tehnologic Bilteni 

 

 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoşținţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoşținţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoşținţele 
teoretice acumulate 

Având în vedere situația pandemica din ultimul an,a devenit destul de greu că profesorii și 
învățători să reușească să organizeze activități extrașcolare care să îi poate atrage și stimula  în mod 
pozitivsi productiv pe tinerii învățăcei. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generațîi în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, semnalând astfel importanta acestora,am încercat să creem un mediu 
propice și activități plăcute chiar și în mediul virtual într-o simbioza cu părinții tinerilor care au preluat 
o parte din responsabilitatea educației. 

Paştele fiind cea mai mare sărbătoare a creşținătăţîi a fost  marcată prin activități artistice 

Copii au ilustrat în picturi pe sticla sub supravegherea părinților,diveste desene cu tematica 
pascala. De la frumoasele coșuri cu oua multicolore,până la iepurele cel pufos și mese îmbelșugate.   

Au pictat pe oua fierte în timp ce fiecare a trebuit să împărtășească cu colegii o mica 
povestioara. 

Creațiile au fost arătate învățătorului și cu ajutorul pozelor făcute de părinți,au fost postate pe 
platforma clasei astfel încât să le putem oferi o altfel de expoziție copiilor. 

Copii au vizualizat animații alese special de cadrul didactic ce înfățișă povestea și tainele 
Paștelui spusa pe înțelesul celor mici.  

Pentru a le certifica munca și devotamentul fiecare copil a fost premiat cu o diploma. 

Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 
Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată 
dezvolta capacităţi ce ţîn de: sociabilitate, optimism, creşterea sentimentului valoric personal, 
creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile, trebuie lăsăţi să caute ceea ce este nou, să-şi 
descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 



aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

  



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. Căluianu Mariana                                                                                                          
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș 

 

 

Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea şcolilor în 20 de ţări şi la închiderea unităţilor 
preşcolare în 19 ţări din Europa şi Asia Centrală. Acest lucru a afectat un număr total de 49,8 milioane 
de copii, începând de la preşcolari până la liceeni, care au avut parte de un an şcolar foarte perturbat 
(în cazul în care acesta a existat totuşi), care a culminat cu închiderea şcolilor. Pandemia a afectat 
profund educaţia şi a agravat inechităţile sociale existente în regiune. 

Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilitățilorsociale 
şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de 
educaţie a copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii s, sprijin pentru bunăstare şi referire 
la servicii medicale şi sociale de bază. 

Provocarea pentru profesori, directori de şcoli, responsabili din sistemul de educaţie şi factori 
de decizie de la nivel local şi naţional este semnificativă. Dacă nu se va face faţă acestei provocări, 
impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se va 
resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic.  

Școala de la distanță a contribuit ca toți actorii educaționali să înțeleagă mai bine ce înseamnă 
cu adevărat învățarea autentică, fiind mai presus de curriculumul scris, programe și teste, de note, de 
controale frontale sau reguli rigide. Educația ar trebui să fie bazată pe caracteristicile și nevoile cele 
mai apropiate elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui la 
factorul de schimbare, de a fi apreciat.  

Situația actuală din ultimii ani, în special din anul 2020, odată cu restructurarea radicală a 
procesului educațional de la distanță, față de cel tradițional și organizarea învățării online în condițiile 
de carantină, este necesar de a revedea substanțial politicile educaționale, în special cele ce țin de 
modalitățile de implicare a părinților, comunităților locale și a organizațiilor societății civile în 
asigurarea și evaluarea calității educației, atât la nivel de instituție, cât și la nivel național. 

Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat: se desfăşoară cu 
elevii şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii fiind categoriile din afara 
spaţiului şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. Schimburile interşcoli, invitaţia unor specialişti 
din diferite domenii, atragerea reprezentanţilor ONGurilor în activităţile extraşcolare le face cu mult 
mai atractive şi mai profitabile pentru toţi cei implicaţi.  

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată. 

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri 
singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de 
provocări. Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice 
pentru a răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest 
context, activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. 



Studii de specialitate subliniază rolul acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea 
unui climat şcolar prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării.  

Legislaţia educaţională românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-
a lungul întregii vieţi şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare. Există o 
deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a curriculumului 
formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” şi să îi facă pe 
elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană 
noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul 
trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi 
tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.  

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

  



 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                                                   
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

Prof. CĂPĂȚÎNĂ ADELA, 
Grădinița cu program prelungit nr. 22, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
 
Activităţile extraşcolare sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne 

referim la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 
copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus 
de toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i in contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea 
şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.  

Activitățile de acest gen cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al 
vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor 
turistice, elevii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de natură, față de om și realizările 
sale.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le 
culeg sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.  

 
Plimbările prin parc din această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau 

de plecare, frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, creându-le 
emoții estetice. De la vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune 
în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca și cadre didactice, trebuie să oferim 
în mod gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități 
educative privind protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea 
unor animale. 

 
Iată câteva tipuri de activităţi extracurriculare care se pot realiza cu succes în şcoală:  
 
 serbările cu ocazia unor evenimente deosebite: Ziua „Mihai Eminescu”, Zilele Şcolii,”1 

Martie – Ziua Mărţişorului” „8 Martie – Ziua Femeii”, a sărbătorilor naţionale („1 Decembrie”) sau 
religioase („Paşte” „Crăciun”);  

 vizite la diverse instituţii sociale şi culturale (vizite la muzeele de artă, de istorie, la 
penitenciarele de minori, la anumite întreprinderi, unităţi militare), activităţi tip „turul oraşului”, 
plimbări prin parcuri;  

 activităţi cu caracter ecologic de tipul „Curăţenie în parcul nostru” sau „Să plantăm un copac 
de fiecare!”); excursii tematice, cu ocazia cărora copii pot aplica cunoştinţele de geografie, ecologie 
etc. însuşite la şcoală, pot deveni ghizi turistici pentru o zi; vizionările și spectacolele constituie o altă 



formă de activitate extracurriculară în scoală, prin care copilul face cunoștință cu lumea minunată a 
artei. Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.  vizionarea unor filme, diafilme, 
spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui de asemenea o sursă de informații, dar 
în același timp un punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea 
emisiunilor muzicale, de teatru, distractive sau sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe 
lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc.  

 
Activităţile extraşcolare, moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniță, pe 

nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de 
eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.  

 
În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 

şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  

 
Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extraşcolare, dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire: să evite critica, 
în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 

 
 Bibliografie:  
 
 Revista învăţământ primar nr. 4 din 2012, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea 

procesului de învățământ  
 Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca, 2010 

 

  



 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

 

Prof. CAPRACEA LENUȚA                                                                                     
Grădinița P. P. nr. 21 Iași 

 

 

GRUPA: Mijlocie Albinuțele 

GRĂDINIȚA cu program prelungit nr. 21 Iași 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: În așteptarea Sfintelor Sărbători de Paști 

COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ: Activitate extrașcolară 

OBIECTIVE PROPUSE: 

O1: să se familiarizeze cu însemnătatea și principala tradiție specifică Sfintelor Sărbători de 
Paști,  încondeierea ouălelor; 

O2: să realizeze prin tehnica șervețelului, ouă pentru Paști; 

O3: să asambleze un coș din părțile date: corpul coșului, toartă, flori, frunze; 

O4: să parcurgă un traseu aplicativ dat cu un ou în lingură. 

LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Grădinița cu program prelungit nr. 21 Iași, Sala 
de grupă, luni, 8 aprilie 2019, orele 1100 – 1200 

RESURSE:  

• Umane : 26 
→ Preșcolari : 25 
→ Profesor îndrumător: 1 
• Materiale: litere decorative PAȘTE FERICIT!, magneți,  șervețele, aracet , pensoane, ouă 

polistiren,  hârtie colorată, flori, frunze, lipici solid, fâșii hârtie tip iarbă, cozonac, prosop, coș nuiele, 
linguri plastic, ouă plastic, PPT cu poezia ,,La Paști" de George Topârceanu. 

STRATEGII  DIDACTICE :  

Modalitatea de desfășurare:  individual, frontal, în grup 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, Turul galeriei. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII: 

1. Profesorul pregătește materialele necesare pentru desfășurarea activității. 
2. Profesorul prezentă PPT- ul cu poezia  ,,La Paști" de George Topârceanu,  aranjează, cu 

ajutorul copiilor,  pe tabla magnetică,  literele decorative PAȘTE FERICIT! , anunță tema, titlul  și  
obiectivele  activității. 

3. Profesorul prezentă coșul cu nuiele în care se află materialele necesare desfășurării activității 
educative. 

4. Profesorul explică și demonstrează etapele de realizare  a oului încondeiat prin tehnica 
șervețelului. 



5. Preșcolarii realizează câte un ou încondeiat prin tehnica șervețelului , profesorul sprijină 
copiii care întâmpină dificultăți în realizarea sarcinii. 

6. Profesorul explică și demonstrează etapele de realizare a coșului din hârtie . 
7. Preșcolarii realizează câte un coș din hârtie colorată  în care vor așeza oul încondeiat, 

profesorul  sprijină elevii care întâmpină dificultăți în realizarea sarcinii. 
8. Profesorul  explică și demonstrează regulile jocului distractiv ,, Mersul cu oul în lingură" . 
9. Preșcolarii participă la jocul distractiv ,, Mersul cu oul în lingură" . 
10. Evaluarea activității și acordarea de recompense. 

EVALUARE: 

• Toți copiii să participe cu entuziasm la activitate ,  să realizeze obiectele propuse, activitatea 
să stimuleze cooperarea și sprijinul reciproc, fairplay – ul. 

PUNCTE TARI:

• Spațiu larg de desfășurare a activității. 
• Preșcolarii au avut o atitudine corespunzătoare pe parcursul activității. 
• Preșcolarii s-au implicat în realizarea sarcinilor. 
• Preșcolarii au colaborat în realizarea activităților. 
• Preșcolarii au participat cu entuziasm și au dat dovadă de fairplay. 
PUNCTE SLABE: 
• Mici dificultăți în  realizarea lucrărilor de către unii preșcolari. 



 
 

 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 
Carabuz Maria Cristiana 

 
Pandemia a afectat activitățile extrașcolare, unde copilul nu a prea mai avut ce face. Despre 

activitățile extrașcolare știm că joacă un rol important în dezvoltarea abilităților sau a competențelor 

copilului, în formarea personalității, iar în cazul acestora vorbim de acele activități în care copiii își 

dezvoltă talentele și pasiunile.  

Activităţile extrașcolare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională a activităţilor copiilor. 

Un copil are dreptul și nevoia să socializez, să interacționeze, să cunoască, iar această perioadă 

de pandemia i-a afectat aceste orizonturi de aceea activitățile extrașcolare sunt extrem de imporatante 

pentru cel mic.  

Nu doar că au un imporant impact asupra personalității, dar sunt și apreciate de cel mic deoarece 

oraganizează timpul liber într-o manieră plăcută. Este mai distractiv să observăm natura decât să stăm 

în fața televizorului.  

Acestea au un efect pozitiv și asupra muncii desfășurate în grup, creează un sentiment de 

siguranță și încredere. Activitățile extrașcolare fiind axate în principal pe viaţa în aer liber unde 

preşcolarii descoperă lumea în care trăiesc cu toate aspectele şi tainele ei, stimulându-le interesul de 

cunoaştere. 

Copilul care a învățat să admire frumusețea unei păduri, grădina cu flori colorate, ciripitul 

păsărilor, să asculte susurul unui izvor, să descopere câtă muncă depunde o furnică, acel copil va 

învăța să iubească și să protejeze natura.  

Putem organiza plimbări în parc sau în pădure unde copilul are sarcina de a găsi frunze de 

diferite forme.  

Spațiile deschise oferă o stare de bine, de relaxare. Activitățile extrașcolare realizate în 

pandemie îl țin pe cel mic într-un continuu proces de învățare.  

 

 



 
 

 
Activitățile extrașcolare – online-ul a devenit tradițional? 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CARACONCEA CRISTINA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, GIURGIU 

 
 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați 
să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să 
utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura 
cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul 
mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. 

Iată un model de orar al activităților ce ar putea fi desfășurate în săptămâna „Școala altfel”. 
 
 
ORARUL ORIENTATIV AL 
ACTIVITĂȚILOR 
DIN CADRUL PROGRAMULUI 
SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN” 
DESFĂȘURAT ÎN MEDIUL ONLINE 
 

ZIUA 
/DATA 

TITLUL ACTIVITĂȚII 

LUNI 
 

MĂNÂNC SĂNĂTOS” 
• Piramida alimentelor. Află ce trebuie și cum să mănânci  
• Cum se așază masa. Ajută la pregătirea și așezarea mesei. 
Poți fi artist și la masă! Creează un sandviș amuzant. 

MARȚI „HAI LA FILM!” 
• Îți propun să vizionăm un film împreună. Și ca totul să fie ca la 
cinematograf, nu uita să ai lângă tine popcorn și suc sau apă. 

MIERCURI „RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ” 
Ce materiale din casă pot fi reciclate? Adună câteva într-o cutie care să fie mereu la 
îndemână. 

https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA


 
 

• La ce altceva ai putea folosi un tub de hârtie igienică? Creează un 
tablou mic folosind tubul de hârtie igienică. 
• Realizează un colaj folosind ziare sau reviste. 

JOI 
 

„SPORT ȘI SĂNĂTATE” 
• Azi, ești sportiv! Chiar dacă stai în casă, poți face mișcare! Fă sport 
pe muzică! (invite și un membru din familie) Te asigur că te vei simți 
minunat!  
• Hai să învățăm ceva nou! 
• După ce te-ai odihnit, realizează un desen cu titlul sport și sănătate! 

VINERI 
 

„ZIUA EXPERIMENTELOR” 
• Magie sau știință 

 

În perioada stării de urgență, de suspendare a cursurilor „educația digitală” a devenit realmente 
principala formă de menținere a legăturii cu elevul. Reconfigurarea procesului de     predare-învățare-
evaluare  a depins foarte  mult măiestria profesorului, de competențele sale digitale. S-a trecut de la 
clasa tradițională la clasa virtuală. Cadrul didactic s-a străduit să depășească bariera distanțării sociale 
prin sensibilizarea media, folosind diverse platforme și aplicații: Zoom, Meet Classroom, Edus, 
Adservio, WhatApp, Messenger etc. Astfel, s-a realizat legătura profesor-elev, pentru a consolida și 
aprofunda noțiunile teoretice, pentru a parcurge materia și pentru a-i conștientiza pe învățăcei că 
indiferent sub ce formă se desfășoară actul educațional, școala este esențială ca ei     să-și urmeze 
visul de a deveni cineva.  

Proiectarea didactică a fost regândită și reorganizată, astfel încât fiecare elev să aibă acces la 
resursele educaționale deschise. Activitățile de învățare au fost organizate sub formă de: lecții online, 
fișe de lucru, teme pentru acasă, chestionare, jocuri didactice, resurse audio sau video etc. puse la 
dispoziție în format digital sau pe un suport fizic. Utilizând o anumită platformă elevii au avut acces 
rapid la resursele puse la dispoziție de profesori, iar aceștia din urmă au avut la dispoziție mecanisme 
online de feedback individual sau de grup cu privire la activitatea, performanțele și lucrările elevilor.   
În plus, utilizatorii au putut crea diverse opțiuni personalizate, pentru a derula proiecte școlare sau 
extrașcolare, în interiorul platformei, fără niciun cost suplimentar.  
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CU PINOCHIO ÎN VACANȚĂ 

 

Prof. Caragea Anca,                                                                                                                                   
Grădinița cu P. P. nr. 30, Galați 

 
 

Gândit cu atenție, acest program educațional cu activități educative extrașcolare de vacanță 
online, este creat special pentru a antrena și stimula potențialul maxim al micuților noștri. Beneficiul 
major al acestui program de educație online este că se desfășoară în confortul unui mediu cunoscut 
de copil, bazat pe încredere și siguranță, iar acest lucru favorizează o învățare eficientă și durabilă. În 
plus, cei mici pot parcurge materialele video în ritmul propriu, în funcție de nevoile și interesele 
individuale. 

Acest program vine în ajutorul părinților care: 

- doresc o mai bună conexiune cu proprii copii  prin activități educative extrascolare/ 
extracurriculare,  

- vor o completare a educației formale primită la grădiniță și să petreacă un timp de calitate cu 
copilul lor, doresc  să abordeze cu o învătare relevantă prin resurse educationale recomandate de 
cadrele didactice,  

- vor o continuitate a activităților atunci când preșcolarul  este nevoit să lipsească de la 
grădiniță. 

Grădinița din vacanță  este locul unde educatoarea este alături de părinți curajoși prin sfaturi, 
sugestii de activități și jocuri pentru copii, gândite astfel încât să formeze și să dezvolte autonomia 
copiilor, capacitatea părinților de a organiza o activitate, obișnuința de a solicita și accepta ajutorul, 
perseverența de a duce sarcina la final și celebrarea sau valorizarea produsului muncii. 

Necesitatea promovării unor activităţi unde cadrele didactice sunt reflexive, copiii implicațiși 
părinţii „ancoră” face ca  învățarea și achiziția de noi comportamente să se realizeze în echipă: părinte- 
educatoare- copil. Rolul-cheie al cadrului didactic este acela de a face legătura dintre interesele 
copiilor, întrebările lor și diferite conținuturi academice şi comportamente specifice perioadei 
timpurii și reflectate în lucrarea Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului 
de la naștere la 7 ani, prin conversație, joc, experimente sau învățare bazată pe proiect. 

Tema centrală a acestui program- „Cu Pinochio în vacantă” a pornit de la viziunea noastră 
despre copil, ca o persoană capabilă și dornică să învețe, un partener în procesul de învățare și care 
se află într-un anumit stadiu al dezvoltării. Pe tot parcursul programului, încrederea în copil transpare 
și aduce cu sine evoluția fiecărui participant la acest proces, copil sau adult. 

Unul dintre cei mai importanți piloni ai programului, creșterea autonomiei personale, a devenit 
o preocupare constantă și care, în procesul învățării de fiecare zi, a avut ca efect creșterea stimei de 
sine a copiilor, acceptarea și asumarea responsabilităților față de sine, comunitate și mediu, dar și 
minimalizarea conflictelor în sala de clasă.  

Am aflat astfel că pe măsură ce încrederea în sine a copiilor a crescut, s-a amplificat și 
sentimentul de apartenență la grup; de asemenea, pe măsură ce contribuțiile copiilor au fost valorizate, 
opiniile și inițiativele lor au avut impact în viața de zi cu zi a clasei, dar și a familiei, ceea ce a 
constituit o motivație puternică a continuării demersului început. 



 
 

 

Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

 

Prof. înv. primar Cărășel Adriana,                                                                                   
Scoala Gimnazială Capu-Dealului, Jud. Gorj 

 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)   

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor” Odată cu apariția pandemiei în primăvara anului 2020, sistemul de 
învățământ românesc a trebuit reinventat. A trebuit să înlocuim clasicul scris pe tablă cu scrisul la 
tastatură, lucrările scrise cu lucrări online, contribuind la apariția unui sistem de învățământ bazat 
numai pe tehnologie. Cea mai mare problemă a fost obișnuința cu tot ceea ce înseamnă platforme 
educaționale, instrumente de învățare aflate în online, trecerea bruscă de la un sistem de învățământ 
la altul cu totul și cu totul nou.    

În contextul actualei pandemii și având în vedere faptul că trebuie să realizăm telemuncă, de 
acasă și nu de la școală, consider că Jamboard este o aplicație extrem de utilă.   Înainte de a afla de 
această aplicație, intenționam să cumpăr o tablă pe care să o  instalez pe ușă și să o pot folosi de acasă. 
Dar a venit soluția salvatoare! Am învățat cum funcționează aplicația pentru a preda în timp real, 
lecții de comunicare,  matematică, științe sau dezvoltare personală. Am realizat, în grup, exerciții de 
scriere, deoarece este destul de dificil pentru început, am învățat să inserăm imagini dar și texte. Am 
împărțit materiale pentru a ne informa cât mai bine despre această aplicație și deși am crezut că este 
imposibil să lucrezi de la distanță, am învățat că distanța este doar fizică. În realitate, se poate lucra, 
dacă ai conexiune la internet, cu ajutorul unui calculator sau cu un telefon inteligent, cu foarte mare 
ușurință.                

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.   Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 



 
 

interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 
pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal   pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 

Bibliografie:                                                                                                                                                                                         
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în 
“ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; * Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de 
învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162; *      

  



 
 

 

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 

Prof. înv. primar Cârjan Laura Gabriela                                                                        
Școala Gimnazială Nr. 99 București 

 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare,implementare şi evaluare. 
Reuşita activităţilor extracurriculare rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea 
relaţiei ce se stabileşte între acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se 
constituie în procese originale,diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie 
educaţională din şcoală,dar esenţa lor stă în particularizare, prin prisma specificului categoriei de 
activităţi extracurriculare pe care le vizează. Există însă nişte repere generale, identificabile în cadrul 
fiecărui proces, indiferent de tipul de activitate extracurriculară avută în vedere. 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 



 
 

constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

Pentru mine și pentru elevii mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și 
niciodată nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea 
an fără proiecte ce presupun parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu colegii din județ, țară sau 
chiar din țările europene partenere și tot ce ne dorim în momentul de față este să revenim cât mai 
repede la acea normalitate, care înainte de pandemie devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată 
cât de mult o să ne lipsească. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 
acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 

Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera Internaţional, 
1981. 
3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001. 



 
 

 

Activități extrașcolare în învățământul online 

 

Prof. Cârligea Lenuța, Liceul Tehnologic ”Înălțarea Domnului”,                                   
Slobozia, Ialomița 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare au rolul de a dezvolta personalitatea, inteligența și 

încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul elevilor, jucând un rol esențial 
în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și 
pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. Ele nu trebuie să pară plictisitoare și stresante 
pentru elevii care trebuie să învețe singuri noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi 
la alta.  

În cadrul acestor activități copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte 
diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. Pentru că situația actuală 
a provocat o răsturnare a tuturor regulilor din toate domeniile, a adus cu sine și viziuni noi și adaptări 
corespunzătoare. Astfel, am trecut la școala online cu activități corespunzatoare acestei situații. Și 
activitățile extrașcolare s-au mutat in mediul online, fiind nevoie de adaptarea lor.  

 
Există multe tipuri de activități extrașcolare și extracurriculare pe care elevii le pot realiza cu 

ajutorul online-ului:  
 
1. Ateliere de arte. Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului pentru îi stimulează 

empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și 
înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. De aceea e 
important să li se ofere copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică potrivită, sub 
îndrumarea profesorului. Există ateliere online de arte frumoase, de olărit, de cusături și broderie, de 
gătit și multe altele.  

2. Tururi virtuale. Acestea ajută elevii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în 
care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice. Se poți alege să se viziteze 
în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în 
această perioadă, în online. Pentru a diversifica activitatea se poate explora un muzeu nou sau o 
grădină zoologică, transformându-se această “excursie virtuală” într-una educativă, devenind o 
activitate online interactivă.  

3. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literature străine, fie clasicele cursuri de cultură și 
civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, italiană, japoneză).  Aceste 
aplicații dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate duce 
departe, acolo unde își dorește. 

4. Activități fizice care implică mișcarea, cum ar fi gimnastica sau dansul. Ce le face speciale 
este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire 
a copilului mult mai complexă. Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o 
formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței 
și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se distrează și se simte tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său.  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le pot 
urma elevii în mediul online. Adaptarea la situația actuală presupune activități online, făcând din 
tehnologie un aliat pentru joacă în lumea reală, învățând să gestionăm emoțiile, să ne îmbunătățim 
dexteritatea, mobilitatea, motricitatea, expresivitatea, sociabilitatea, abilitatea de a vorbi în public și 
multe altele.  



 
 

 

PROIECTUL EDUCAȚIONAL „COPII PENTRU COPII” 

 
Prof. înv. preșcolar Cașcaval Claudia,                                                                           

Colegiul ,,N. V. Karpen”, GPN ,,Bambi”, Bacău 
 

 
Categoria în care se încadrează proiectul: proiect caritabil- domeniul educație civicǎ, 

voluntariat 
Nivel propus: preşcolar - primar - gimnazial 
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei de învăţământ 
aplicante: 

 

Adresa completă  
Nr. de telefon/fax  
Poştă electronică  
Coordonatori   
Numărul cadrelor didactice 
participante  

minim 35 cadre didactice din judeţul Bacǎu 
minim 20 cadre didactice din unitate 

Nr. elevilor din unitate  minim 80 elevi 
Alte programe/proiecte organizate   

B.  INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
B.1. Titlul proiectului: „Copii pentru copii” 
B.2.Tipul activității principale din cadrul proiectului: voluntariat, acțiuni caritabile, 

specifice Strategiei Naționale de Acțiune Comunitarǎ 
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: domeniul educație civicǎ cetățenească 
B4: Număr participanţi la proiect: minim 300 
B5: Bugetul proiectului: 
Buget total Contribuţie proprie /alte surse 
B7:Proiectul este cu participare: directă 
C. REZUMATUL PROIECTULUI  
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: minim 300 elevi voluntari; 60 

cadre didactice din învǎţǎmântul preuniversitar din unitǎțile partenere. 
b. Beneficiarii proiectului: 
• direcţi: minim 100 copii voluntari din școlile partenere, 100 de copii care sunt incluși în 

centrele sociale; 60 de bătrâni de la centrul socio –sanitar de îngrijire persoane vârstnice, 10 familii 
nevoiașe,  30 cadre didactice 

• indirecţi: elevii şi părinţii care se implicǎ în acțiunile caritabile; asistenți sociali/școlari; 
asistenți medicali 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
Activitatea 1: Bucuria de a dărui. Fii voluntar! 
Activitatea 2: Colinde din suflet de copil! 
Activitatea 3: Zâmbetele iubirii! 
Activitatea 4: Concursul de desene „Dincolo de cuvintele rostite...” 
Activitatea 5: ”Ce știu EU... Ce știi TU... și ce putem face ÎMPREUNĂ” 
Activitatea 6: Darul bucuriei! 
d. Descrierea activităţii principale: 



 
 

Dreptul de incluziune şcolară se poate defini prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ 
a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă sau limbă. 
Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii, care este la rândul ei bazată 
pe ideologia democraţiei. În ceea ce ne privește, dorim sǎ  implicǎm elevii, preșcolarii și cadrele 
didactice în activitǎţi  caritabile. Activitatea evidenţiază importanţa dezvoltării unei legături între 
copiii provenind din medii sociale si familiale diferite, aşa încât, în final, să fie redusă distanţa socială 
şi prejudecăţile. 

Grupul de parteneri implicat în implementarea şi desfăşurarea activităţilor proiectului 
educaţional „Copii pentru copii” promovează:  

- dialogul între copii și adulți ce trăiesc în medii şi localităţi diferite care va conduce la unor 
legături sufleteşti, punți de legǎturǎ pentru depăşirea diferenţelor care ne despart;  

- antrenarea copiilor în activităţi sociale, voluntare şi dezvoltarea responsabilităţii, a 
implicării în rezolvarea unor probleme sociale minore. 

Pentru reuşită sigură, activităţile vor fi pregătite din timp: selecția voluntarilor din școlile 
partenere, repetiţii pentru minispectacole, colaborarea cu pǎrinții în vederea confecționǎrii/procurǎrii 
unor produse (cǎrți, fructe, rechizite, jucǎrii); ambalarea pachetelor-cadou, amenajarea expoziţiilor, 
crearea ambientului, asigurarea transportului copiilor etc. De asemenea, copiii vor fi instruiţi în orele 
de educație civicǎ/diriginție în vederea abordǎrii unei poziţii corespunzătoare faţă de ceilalţi: să 
dovedească un comportament atent, tolerant şi civilizat, să manifeste înţelegere, respect, interes 
pentru membrii grupurilor partenere. 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 
 Suntem convinși cǎ proiectul se va bucura de reușitǎ și va putea produce o schimbare în 

mentalitatea celor care au predispoziţie de a adopta un comportament negativ și de a emite judecǎţi 
bazate pe o generalizare eronatǎ și rigidǎ. În același timp, copiii grupului-țintǎ vor conștientiza cǎ toți 
au drepturi și șanse egale. Prin participarea la activitǎțile proiectului se evidențiazǎ capacitǎţile 
creatoare ale copiilor, talentul artistic, sentimente de respect pentru mediul social și natural din care 
facem parte, se cultivǎ abilităţile de cooperare şi de a lucra în echipă, este stimulatǎ creșterea stimei 
de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
D. 1. Argument:  
Fiind membrul unui grup, individul interacţionează atât în cadrul grupului din care aparţine, cât 

şi cu membrii altor grupuri. În ceea ce priveşte interacţiunea dintre indivizi, douǎ elemente sunt foarte 
importante: comportamentul şi imaginea făcută despre o anumită persoană în urma interacţiunii. 
Sistemul de imagini pe care partenerii şi-l formează unii despre alţii va influenţa comunicarea şi 
funcţionarea relaţiilor stabilite. În funcţie de acesta, individul va avea o anumită atitudine în raport cu 
cealaltă persoană sau cu celălalt grup.  Din pǎcate, existǎ astǎzi în societate tendinţa de a „eticheta” 
anumite persoane, dupǎ anumite comportamente, fǎrǎ a privi însǎ în interiorul sufletului; multe 
categorii sociale sunt marginalizate; chiar și în rândul copiilor sunt prezente prejudecǎţi legate de 
aspectul fizic, de credinţe, de etnie, astfel cǎ discriminarea şi stigmatizarea reprezintă adeseori 
expresia atitudinii intergrupale.  

Ca dascăli, simţim nevoia să ocrotim şi să ne apropiem cu înţelegere şi căldură de copii şi tineri. 
Atunci când în jurul nostru există şi copii aflaţi în dificultate, avem datoria morală nu numai de a-i 
ajuta, dar şi de a sădi în sufletul celor pe care îi educăm, dragostea pentru semeni. Dacă lecţiile de 
educaţie civică şi de religie îi învaţă pe copii cum să se comporte, să fie mai buni şi mai atenţi cu cei 
din jur, acestea nu sunt suficiente. Este necesar să realizăm adesea şi alte activităţi extraşcolare, 
educaţionale prin care copiii sunt determinaţi să fie mai apropiaţi de cei care au nevoie de ajutor.  

Programul activitǎților va fi considerat o experienţă pozitivă pentru toţi cei implicaţi, deoarece 
îşi vor împǎrtǎși preocupările, copiii vor fi îndrumaţi să înţeleagă ce este prietenia, sǎ conștientizeze 
de ce este important sǎ se respecte normele de convieţuire socială, sǎ adapteze  comportamentul 
propriu la cerinţele grupului cu care vin în contact; vor înțelege cǎ fiecare om are în suflet o comoarǎ 
ascunsǎ: bucuria de a dǎrui și a zâmbi sincer. 

 



 
 

D. 2. Scopul proiectului: 
Conștientizarea copiilor din învățământul de masă că, în ciuda diferențelor dintre ei și copiii cu 

CES, copiii cu dificultăți de învățare sau defavorizați de condițiile sociale, aceștia din urmă pot dovedi  
că sunt capabili de fapte și gânduri frumoase, că ȘTIU, că POT, că SIMT și că, de asemenea, merită 
cunoscuți, apreciați, tratați cu înțelegere și respect, acordându-li-se astfel drepturi și șanse egale 
tuturor în procesul de integrare socială și educațională. 

D. 3. Obiectivele proiectului: 
• Obiective generale 

O1 - Să cunoască modul de organizare a Programului/Proiectului de Acţiune Comunitară în 
scopul sprijinirii, protejării, respectării şi îngrijirii persoanelor de vârsta a treia;  

O2  - Să implicăm în mod activ copiii care provin din familii vulnerabile din punct de vedere 
social și copiii cu nevoi speciale din centrele de plasament, în comunităţile locale; 

O3 - Să implicăm copiii voluntari în acţiuni practice de ameliorare a modului de viaţă pe care 
îl au vârstnicii, copiii și persoanele cu nevoi speciale, prin stimularea responsabilităţii faţă de aceştia; 

O4- să dobândească sentimente de înţelegere, respect faţă de toate persoanele, indiferent de 
grupul din care fac parte. 

• Obiective specifice 
O.1. Să sensibilizăm copiii faţă de problemele semenilor lor, aflaţi în dificultate; 
O.2. Să cultivăm sentimentul de întrajutorare, de respect şi înţelegere faţă de oameni; 
O.3. Să dezvoltăm copiilor abilităţi de a rezolva probleme şi de a lua decizii; 
O.4. Să organizăm activităţi comune, pentru conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al 

prieteniei; 
O.5. Să implicăm copiii şi părinţii  în derularea unor activităţi cu caracter extracurricular cu 

scop caritabil; 
O.6. Să stimulăm capacităţile creatoare, artistice, sportive ale elevilor prin organizarea de 

expoziţii, minispectacole şi întreceri sportive;               
O.7. Să aplicăm reguli de comportare civilizată, în diferite situaţii; 
O.8. Să extindem colaborarea între instituţii diferite. 
D. 4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 
Grupul țintǎ cǎruia i se adreseazǎ proiectul este format din: 
 •     Elevii voluntari din școlile partenere; 
 •     Copii și  bătrâni incluși în centre sociale/școli speciale. 
D. 5. Beneficiarii  
• direcți: voluntarii, copiii din centrele sociale, bătrânii de la centrul socio–sanitar de îngrijire 

persoane vârstnice, copiii din familii sociale deosebite; 
• indirecți: cadre didactice din școlile partenere, pǎrinți, elevi care doneazǎ produse (cǎrți, 

fructe, jucǎrii) sau confecționeazǎ obiecte- suvenir din materiale refolosibile (felicitǎri, mǎrțișoare, 
rame de tablou, semne de carte etc). 

D. 6. Durata proiectului: anul școlar 2017-2018 
D. 7. Descrierea activităţilor: 

Activitatea 1: 
a. Titlul activităţii: Bucuria de a dărui. Fii voluntar! 
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie – noiembrie 2017 
c. Locul desfăşurării: în fiecare școalǎ partenerǎ 
d. Participanţi: reprezentanți ai elevilor (câte 5 din fiecare clasǎ), în vederea selecționǎrii 

grupului de voluntari la nivelul  fiecǎrei școli, învǎțǎtori, diriginți, pǎrinți 
e. Descrierea pe scurt a activității: 
Coordonatorii principali ai proiectului din fiecare școalǎ vor organiza câte o întrunire, în 

vederea selecționǎrii voluntarilor. Activitatea se va desfǎșura sub formǎ de dezbatere, în care elevii 
claselor a III-a și a IV-a și ai ciclului gimnazial vor acumula cunoștințele necesare în vederea 
desfǎșurǎrii unor acțiuni în scop umanitar: scopul și obiectivele Strategiei Naționale de Acțiune 



 
 

Comunitarǎ, beneficiile activităţilor de voluntariat atât asupra beneficiarilor cât şi asupra voluntarilor, 
principalele activitǎți care le vor incita interesul pe parcursul derulǎrii acestui program. În prealabil, 
la orele de diriginție/educație civicǎ se vor purta discuții pe aceastǎ temǎ, în vederea „creionǎrii” unei 
sigle a voluntarilor SNAC. La finalul discuțiilor se va stabili însemnul  care va reprezenta școala, în 
calitate  de instituție care promoveazǎ voluntariatul. 

 
Activitatea 2 
a. Titlul activităţii: Colinde din suflet de copil! 
b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2017 
c. Locul desfăşurării: un spațiu public (Oratoriu, cǎmin cultural, casǎ de culturǎ, bibliotecǎ 

etc.) 
d. Participanţi: cadre didactice din școlile implicate în proiect, membrii grupului țintǎ, inclusiv 

elevii cu CES, cu dificultăți de învățare și adaptare, membri din cadrul comunitǎții locale, invitați  
e. Descrierea pe scurt a activității: 
Voluntarii, împreunǎ cu alți membri ai grupului țintǎ din școlile partenere, vor participa la 

programul artistic susținut de cǎtre școala organizatoare. Fiecare școalǎ/centru social din grupul țintǎ 
va prezenta un scurt moment  dedicat Crǎciunului, de exemplu:  scenete de micǎ dimensiune, colinde, 
poezii, dansuri tematice. Se va amenaja o expoziție cu lucrǎri create de copii la orele de abilitǎți 
practice, educație tehnologicǎ, educație plasticǎ, arte- vizuale.  

Pentru a crea o atmosferǎ de sǎrbǎtoare, se va organiza și “Târgul plǎcintelor”. Din donațiile 
celor care vor fi spectatori - adulți se vor cumpǎra ulterior câte o jucǎrie sau alte produse utile 
(rechizite, șosete, mǎnuși, fulare etc.) pentru copiii și bătrânii din grupul țintǎ sau pentru alte persoane 
care nu se pot bucura de magia Crǎciunului, identificate de cǎtre organizatori. 

  
Activitatea 3 
a. Titlul activităţii: Zâmbetele iubirii! 
b. Data/perioada de desfăşurare: 7 martie 2018 
c. Locul desfăşurării: Centrul socio-sanitar de îngrijire persoane vârstnice 
d. Participanţi: voluntari, copii din centrele sociale din grupul țintǎ, bătrânii din centrul socio 

–sanitar de îngrijire persoane vârstnice. 
e. Descrierea pe scurt a activității: 
Voluntarii, împreunǎ cu elevii din centrele sociale vor confecționa din materiale diverse, 

mǎrțișoare, felicitǎri și alte suveniruri. Se va amenaja o expoziție în incinta unitǎții în care se va 
desfǎșura activitatea. Fiecare instituție partenerǎ va pregǎti din timp câte un panou în care vor fi 
expuse produsele obținute. Se pune accent pe munca în perechi (copil/bătrân din centru – elev 
voluntar).  

Se va crea un cadru festiv pentru a-și prezenta fiecare produsele finite, se vor  interpreta 
cântecele însoțite de mișcare pe tema Zâmbetul Primǎverii. La final, fiecare voluntar va oferi 
mărțișoare și obiecte donate de cǎtre copiii școlilor participante  sau de cǎtre membrii comunitǎții din 
care provin. 

 
 Activitatea 4 
a. Titlul activităţii: Concursul de desene „Dincolo de cuvintele rostite” 
b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2018 
c. Locul desfăşurării: școlile partenere; centrele sociale din grupul țintǎ 
d. Participanţi: elevii voluntari 
e. Descrierea pe scurt a activității:  
Concursul care se organizează ca activitate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară își propune:  să evidenţieze efectele activităţilor de voluntariat din cadrul SNAC, prin 
exprimare grafică a sentimentelor elevilor beneficiari referitor la activităţile cu elevii voluntari; să 
stimuleze creativitatea plastică a elevilor beneficiari; să dezvolte atitudini pozitive cu privire la 



 
 

implicarea în activităţile SNAC; să sensibilizeze comunitatea cu privire la necesitatea activităţilor de 
voluntariat, în rândul elevilor. 

Concursul se va organiza pe trei nivele: nivelul I: preşcolari; nivelul II: clasele I-IV; nivelul III: 
clasele V-VIII. Pot participa elevii voluntari din învăţământul preuniversitar implicaţi în SNAC cu 
câte un singur desen fiecare. Pornind de la titlul concursului, pe o coală A4 sau A3, lucrările vor 
exprima gândurile beneficiarului faţă de voluntar precum şi faţă de ceea ce au însemnat activităţile 
de voluntariat pentru ei.  

Coordonatorii locali vor organiza faza pe școalǎ și vor ține legǎtura cu inițiatorii proiectului, 
care le va oferi informații în legǎtura cu participarea la faza județeanǎ a concursului Pentru aceastǎ 
fazǎ, coordonatorul general al proiectului va înmâna coordonatorului județean plicul cu lucrǎrile de 
la toate școlile implicate (maxim 10 pe nivel/ fiecare școalǎ).  

 
Activitatea 5 
a. Titlul activităţii:”Ce știu EU... Ce știi TU... și ce putem face ÎMPREUNĂ!”   
b. Data/perioada de desfăşurare: 8 mai 2018 (Ziua Sportului) 
c. Locul desfăşurării: spațiul verde din împrejurimile unitǎților partenere/colaboratoare 
d. Participanţi: elevii din grupul țintă, elevii cu CES, cu dificultăți de învățare și adaptare, 

reprezentanți din instituțiile partenere 
e. Descrierea pe scurt a activității: 
Activitatea de fațǎ pornește de la ideea cǎ în prezent, educaţia pentru mediu, educaţia pentru o 

dezvoltare armonioasǎ a individului se bucură de o atenţie sporită, ea urmărind să cultive şi să 
dezvolte la toate nivelele o atitudine de respect şi responsabilitate faţă de natură, față de elementele 
esențiale ale vieții. Responsabilitatea și implicarea în comunitatea locală, mai ales în ceeea ce privește 
problemele mediului, este un obiectiv pentru ieri, pentru astăzi și mai ales pentru mâine, căci doar așa 
viitorul planetei va fi asigurat. În acest scop, activitatea din luna mai va oferi membrilor grupului țintǎ 
posibilitatea de a participa la urmǎtoarele activitǎți: 

- Parada costumelor ECO- Tema: „Copilǎrie, vis, candoare”- dupǎ un regulament care va fi 
ulterior conceput de comun acord de cǎtre parteneri; 

- Mișcare pentru sǎnǎtate- Parcursuri aplicative, întreceri sportive (alergare, mers pe 
bicicletǎ/role), jocuri sportive; 

- Satul meu, satul nostru- Drumeție/picnic. 
 
Activitatea 6 
a. Titlul activităţii: Darul bucuriei 
b. Data/perioada de desfăşurare: 2 iunie 2018 
c. Locul desfăşurării: instituția de învățământ inițiatoare 
d. Participanţi: reprezentanți din instituțiile partenere 
e. Descrierea pe scurt a activității: 
Se vor desfǎșura activitǎți comune, care sǎ valorifice tradițiile românești. Activitatea se va 

organiza la Casa de Copii, la care vor participa și reprezentanți din fiecare unitate partenerǎ. 
Voluntarii vor fi însoțiți de cǎtre pǎrinți și cadre didactice. În prealabil, au fost confecționate produse 
de artǎ popularǎ (linguri de lemn pictate, vase din ipsos pictate, ouǎ încondeiate, cusǎturi florale, 
semne de carte cu motive populare, obiecte de decor etc) care vor servi drept suveniruri pentru copiii 
centrului-gazdǎ, pe care voluntarii le-au adus în dar.  

Programul se va derula sub formǎ de șezǎtoare, cu cânt, dans și voie bună, în speranța cǎ 
tradițiile vor fi transmise din generație în generație, indiferent de vârstǎ sau categorie socialǎ.  

D. 8. Diagrama Gantt 

Proiect educaţional „Copii pentru copii” Luna Responsabil 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Managementul proiectului          Coordonatorii proiectului 



 
 

1. Managementul general al proiectului          Coordonatorii proiectului 
2. Monitorizare si coordonare activităţi 
de proiect; raportare 

         Coordonatorii proiectului 

A1. Inițierea proiectului           
1.1 Lansarea proiectului în școala și 
comunitate 

         Coordonatorii proiectului 

1.2 Incheierea acordurilor de parteneriat           Coordonatorii proiectului 
Partenerii/ Colaboratorii 

1.3 Obținerea avizului ISJ Bacǎu          Coordonatorii proiectului 
A 2. Derularea activitǎților           
2.1.Activitatea nr. 1: „Bucuria de a 
dărui. Fii voluntar!” 

         Coordonatorii proiectului 
Partenerii/ Colaboratorii 

2.2.Activitarea 2:”Colinde din suflet de 
copil” 

         Coordonatorii locali 

2.3.Activitatea 3:”Zâmbetele iubirii”          Coordonatorii locali 
2.4.Activitatea 4:concurs de desene 
”Dincolo de cuvintele rostite” 

         Coordonatorii locali 

2.5. Activitatea 5: ”Ce știu EU... Ce știi 
TU... și ce putem face ÎMPREUNĂ” 

         Coordonatorii locali 

2.6.Activitatea 6: „Darul bucuriei”          Coordonatorii locali 
A 3. Evaluarea proiectului           
3.1. Tipǎrirea, din fonduri proprii, a 
diplomelor pentru voluntari și pentru 
participanții la proiect 

         Direcțiunea 
Partenerii implicați 

3.2. Înmânarea diplomelor 
participanților, în cadru festiv, în cadrul 
ultimei activitǎți 

         Direcțiunea 
Partenerii implicați 

3.3. Realizarea raportului final de 
activitate 

         Coordonatorii proiectului 
Partenerii implicați 

A.3. Diseminarea activitǎților 
proiectului 

          

 3.1. Prezentarea rezultatelor proiectului 
în cadrul comisiilor metodice-PPT 

         Coordonatorii proiectului 
 

3.1. Postarea unor secvențe din cadrul 
derulǎrii activitǎților pe didactic.ro și 
facebook 

         Coordonatorii proiectului 
Informaticianul școlar 
 

3.2. Popularizarea proiectului prin 
articole în  revista școlii/ presa localǎ 

         Coordonatorii locali  
 

D. 9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
* Rezultate calitative:  
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra grupurilor ţintă, pe  mai multe 

nivele: 
- Elevii vor avea posibilitatea să cunoască şi să manifeste interes faţă de situaţiile sociale 

prezentate; 
- Participarea autorităţilor locale şi a părinţilor la activităţile proiectate va duce la instituirea 

unei relaţii eficiente (informare, comunicare, implicare) între şcoală şi comunitate; 
- Unităţile şcolare implicate prin rezultatele proiectului îşi dezvoltă abilităţi de a coopera  
interinstituţional. 
 
 



 
 

• Rezultate cantitative 
- Implicarea unui numǎr cât mai mare de persoane care sǎ sprijine derularea proiectului 

(voluntari din rândul profesorilor și copiilor, membri din comunitatea localǎ, pǎrinți, eventuali 
sponsori); 

- Colectarea unui numǎr apreciabil de produse, pentru a oferi un grad de satisfacție ridicat 
pentru toți membrii grupului țintǎ (fructe, legume, jucǎrii, suveniruri etc); 

- Implicarea voluntarilor în cât mai multe activitǎți ale proiectului, prin care sǎ își aducǎ 
contribuții proprii: workshop-uri, jocuri active de de socializare, cooptarea copiilor din centre 

în activitǎțile ce presupun munca în perechi/echipǎ; colaborare cu cadrele didactice din școalǎ în 
vederea colectǎrii și distribuirii produselor donate etc. 

D. 10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 
-  Realizarea de rapoarte lunare ale responsabililor de activităţi la nivelul fiecǎrei instituții 

partenere; 
- Raport intermediar şi raport final întocmit de coordonatorii SNAC, responsabili de întreaga 

coordonare a activitǎților cuprinse  în proiect; 
- Fişe de evaluare pentru fiecare activitate; 
- Analiza produselor activităţii; 
- Întâlniri de lucru  “fațǎ în fațǎ” la începul și la sfârșit de proiect; 
- Discuții on-line pe grupul înființat pe www.facebook.ro, care va purta ca titlu  numele 

proiectului: 
- Lucrǎrile  cu caracter practic- aplicativ prezentate de cǎtre cadrele didactice implicate din 

cadrul sesiunii de comunicǎri privind educația în scopul dezvoltǎrii simțului comunitar. 
D. 11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
Cu mijloace şi materiale modeste, ne propunem ca în viitorul an școlar sǎ organizǎm activitǎțile 

pe ateliere de lucru în spații publice, cǎlǎuzite de mesajul “Existăm temporar prin ceea ce luăm din 
jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim”.  În cadrul acestor workshop-uri caritabile,  copiii și 
voluntarii vor putea sǎ colecteze fonduri din donații ale indivizilor din jur oferindu-le din produsele 
pe care le vor realiza prin tehnici de lucru variate, reuşind să realizeze astfel autofinanţarea ediției 
viitoare a proiectului. 

 D. 12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare 
 - distribuirea de pliante şi broşuri;  
- note informative afişate la panourile şcolilor; 
- prezentǎri în cadrul comisiilor  metodice, consiliilor profesorale, cercurilor pedagogice; 
- popularizarea rezultatelor în sesiuni de comunicări, simpozioane, în presa locală, precum și în 

alte publicații ale unitǎților partenere. 
 D. 13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului 
E. BUGETUL PROIECTULUI: 
- autofinanţare; 
-atragerea în proiect a agenţilor economici locali; 
-resurse materiale şi informaţionale: internet, aparat foto digital, hârtie colorata cartonata, 

materiale plastice,  lipici, markere, foarfece, laptop. 
E. DEVIZ ESTIMATIV 

Nr. 
crt. 
 

Descrierea cheltuielilor 
 
 

Fonduri proprii/  
RON 

Finanţare 
solicitată Total sumă 

 

1. Cheltuieli pentru diplome    

2. 
Consumabile: 2 topuri hârtie xerox; 20 cutii bolduri, 
lipici, hârtie coloratǎ/ cartonatǎ;  

   

3. Cheltuieli de transport    
TOTAL   
 

http://www.facebook.ro/


 
 

    
 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 

Prof. Catana Viorica                                                                                                        
Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Ulmeni                                                                         

Loc. Ulmeni, jud. Călăraşi 
 

 

Fișă de activitate – Școala altfel  

Tipul activitatii: Educaţia pentru sănătate  

Tema activității: Provocare gastronomica 

Responsabil: prof.  -Catana Viorica,clasa a III-a  

Perioada de desfășurare : 29.03.2021 

Efectiv elevi: 22 elevi 

Număr cadre didactice: 1  

Surse on line utilizate: WhatsApp,YouTube,Classroom,Google 

Scopul activitatii: 

*educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănatos. 

Desfasurarea activităţii: 

Activitatea s-a desfasuat online si cadrul didactic a utilizat sursele mentionate mai sus pentru 
buna desfasurare a acestui demers didactic. 

Dupa ce elevii au primit linkuri,imagini,denumirile surselor de informare, împreună cu mine, 
ne-am conectat pe Classroom. Am prezentat elevilor diferite modele,norme de secutitate pentru 
desfasurarea acţiunilor, modele şi etape de lucru pentru anumite preparate. 

Am insistat pe notiuni legate de alimentaţia sănătoasă şi pe dezvoltarea armonioasa a 
organismului, pe utilizarea corectă a normelor igienico-sanitare,pe încurajarea interesului pentru 
problematica sănătăţii. 

S-a pornit de la alegerea preparatului, pregătirea ingredientelor, spălarea produselor, 
asamblarea,asezarea pentru finalizarea produsului.apoi fotografierea şi trimiterea pe grupul de elevi. 

Pentru realizarea unor peparate, elevii au avut nevoie de sprijinul menbrilor din familie: parinţi, 
bunici, fraţi mai mari, întrucât au utilizat diferite instrumente folosite in bucătărie: cuţit, foarfecă. 
Parinţii au fost de acord şi s-au impicat în a-i sprijini si supraveghea îndeaproape pe copii. Ei au fost 
permanent urmăriţi şi îndrumaţi şi de mine, online. 

Produsele finale au fost:  figurine din fructe şi legume,un mic dejun, un meniu al zilei, etc. 

Stau dovadă fotografiile care se află acum în clasă şi în expoziţii virtuale. 

 



 
 

 

Evaluare: 

 

Elevii au trimis fotografii din timpul activitatilor si cu preparatele finale. 

In clasa s-a organizat o expozitie cu lucrările copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Parteneriatul cu părinții copiilor cu CES -                                                                    
pentru realizarea activităților educative în online 

 
 

Prof. psihopedagog Cătoi Daniela 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Brașov 

 
 
În ultimele luni, învățământul românesc, la toate nivelurile lui, a suferit numeroase transformări, 

atât la nivelul conținuturilor și modalităților de transmitere a cunoștințelor, cât și în ceea ce privește 
modalitatea de evaluare a acestor informații. Astfel, metodele și strategiile de predare-învățare-
evaluare, care presupuneau o activitate față în față au fost înlocuite de învățarea digitală. Astăzi este 
recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam la școală și trebuie să gândim la abordarea altor 
tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale. Introducerea învățării 
digitale în sălile de curs poate varia de la utilizarea tabletelor, în loc de hârtie, la utilizarea unor 
echipamente software elaborate, precum platforme educaționale. 

Am sperat că această provocare la care am fost supuși se va termina curând și cu toții ne vom 
întoarce în clasele unde obișnuiam să ne desfășurăm activitatea. Dar pandemia continuă, iar cadrele 
didactice, sunt nevoite să continue să pună în practică metodele și tehnicile de lucru online, pe care 
mulți le-au aprofundat prin cursuri de formare sau prin autoinstruire. Pentru a realiza o învățare 
eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să știe cum să realizeze proiectarea curriculumul-lui 
livrat online și desigur, în tehnologiile informaționale. 

Pentru copii, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, inițiativă și efort decât 
instruirea față în față.  

Învățarea online este dificilă în toate ciclurile de învățământ. Grație erei tehnologice în care 
trăim, copiii care s-au născut după anii ‘90, sunt ”nativi digitali” și știu să utilizeze foarte bine aproape 
toate device-urile,  cu și fără ajutorul părinților. Acest lucru îi ajută în mod direct pe profesori, pentru 
că aceștia se pot conecta mai ușor cu elevii pe platformele indicate de școala în care își desfășoară 
activitatea.  

Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a 
devenit o necesitate în educație. Instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă, elevilor, abilități de 
gândire critică - baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează întrebări deschise 
folosindu-se de logică și imaginație, învață să ia decizii mai coerent, spre deosebire de memorarea 
unor lecții din manuale. 

Nu același lucru putem spune despre învățarea online la nivelul învățământului special, având 
în vedere faptul că acești copii utilizează foarte puțin limbajul scris ei utilizând telefonul sau tableta 
pe baza stereotipiilor învățate în joacă. Astfel, noi profesorii din învățământul special suntem 
dependenți 100% de prezența părinților, atunci când desfășurăm activități cu elevii. Unul dintre cele 
mai importante aspecte ale activității mele în școala online reprezintă comunicarea permanentă, 
activă, cu părinții copiilor. Educația online ne-a adus pe toți împreună, cadru didactic și părinți, în 
folosul copiilor. Cu  multă răbdare, înțelegere și susținere, școala online poate fi o oportunitate de a 
consolida relația dintre familie și școală de care este nevoie pentru dezvoltarea copiilor.   

Astfel, mi-am desfășurat activitățile de la distanță împreună cu elevii mei, cu ajutorul părinților, 
bineînțeles, prin aplicația WhatsApp, Google Meet  și pot spune că am avut un feedback pozitiv din 
partea tuturor. Pe grupul format, le-am trimis părinților, sugestii de activități, conform programului 
zilnic și temei săptămânale, așa cum le aveam, deja, stabilite în planificarea anuală, ținând cont de 
particularitățile de vârstă și de  deficiențele  copiilor. 



 
 

Copiii s-au obișnuit mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul a venit interactiv 
pentru ei. În activitățile pe care le-am propus, accentul a fost mai mult pe practică și mai puțin pe 
teorie, iar părinții am avut acces complet la modul în care au trebuit execute sarcinile, văzând care 
este cu adevărat nivelul de pregătire al preșcolarului. 

Părinții s-au simțit copleșiți de noua responsabilitate de a face activități cu copiii acasă, au simțit 
că nu au suficiente resurse ca să asigure desfășurarea, în mod optim a activităților educative și aceste 
situații i-au făcut să devină nervoși, anxioși. 

Închiderea Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă, a perturbat procesul de educaţie a 
copiilo dar şi accesul la mese, la servicii medicale şi sociale de bază, la terapiile specifice deficiențelor 
-  oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare. 

Interacțiunea dintre cadru didactic și copil este mai dificilă, mai ales că elevul are dificultăți în 
a înțelege ceea ce se transmite, copii interacționează mai puțin între ei, iar distanțarea afectează 
aptitudinea de socializare, copiii comunică mai greu și sunt mai dependenți de tehnologie, aceasta 
fiind o problemă majoră a vremurilor actuale. 

Evaluarea in online este foarte dificilă, din punctul meu de vedere. Predarea poate fi chiar fun, 
dacă îți place ce faci. Este un curriculum care trebuie transmis cât mai bine, dar evaluarea e în 
responsabilitatea fiecărui profesor.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat într-un mod 
adecvat. Evaluarea nu se face  ca document Word, prin simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document în format electronic ci măiestria profesorului este de a se folosi de tehnologie pentru a-i 
ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Cum poți evalua cunoștințele însușite online la acest nivel? În mod normal și firesc, pentru 
fiecare feedback oferit de copii prin intermediul părinților, este important să acorzi încurajări și 
recompense digitale.  

Am încercat să observ în mod sistematic comportamentul copiilor în întâlnirile pe care le-am 
creat prin intermediul Google Meet și am oferit copiilor și materiale de lucru sau fișe de evaluare pe 
suport de hârtie, pentru toți elevii, astfel toți au putut să dovedească că și-au însușit cunoștințele.  

De asemenea, am folosit și materiale create în aplicația Jamboard sau Kahoot, exerciții prin 
care ei puteau să-și consolideze informațiile primite și să obțină diverse punctaje, antrenându-i astfel 
într-o competiție constructivă și încurajând pe toți să participe. 

Le-am propus părinților să creeze împreună cu copilul și cu ceilalți membri ai familiei diverse 
postere sau lucrări colective în legătură directă cu tema abordată anterior, iar acest mod de evaluare 
a  fost unul foarte bun și eficient, încurajând astfel toate familiile să participe.  

Probabil că pe viitor, profesorii vor trebui să găsească soluții alternative de a comunica cu copiii 
și părinții acestora, de a proiecta și organiza altfel: ONLINE. 
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PROIECT DE ACŢIUNE COMUNITARĂ                                                                                                             
TITLUL PROIECTULUI: „Împreună înainte de Sfintele Paste” 

 

Profesor, CATRINA ANCA MIRELA                                                                      
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI, ARGEȘ 

             

Motto: „Un mic gest din partea ta poate aduce un mare zâmbet în sufletul lui.” 

Categoria în care se încadrează proiectul: Social, caritabil – Voluntariat 

Tipul de proiect: local 

A. PARTENERI: 
1. Liceul Tehnologic Topoloveni, jud. Argeş; 
2. Centrul Școlar de Educație Incluzivă,, Sfânta Filofteia,,, sat Valea Mare, jud. Argeş. 
3. INIŢIATORII PROIECTULUI ŞI COORDONATORII ACTIVITĂŢII 
1. Profesor CATRINA ANCA MIRELA 
2. Profesor M. S.  – director adj. 
3. Profesor Int. M. R. 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă,, Sfânta Filofteia,,, sat Valea Mare, jud. Argeş. Prof. D. A.   

B. DESCRIEREA PROIECTULUI 

ARGUMENT: 

Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă 
de multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie 
de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul 
civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult 
mai multe aspecte ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu 
ai nicio legătură directă cu ele. Spiritul civic şi încrederea că orice om poate aduce o schimbare 
în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, 
se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

O dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 
extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera 
dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care 
porneşte de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în 
activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple 
particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul 
este o metodă potrivită de a învăţa.  

SCOP: Incurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în programe de acţiune comunitară pentru 
a oferi ajutor de orice fel persoanelor aflate în dificultate, persoanelor cu nevoi speciale. 

OBIECTIVE: 

- Dezvoltarea  spiritului civic al elevilor 
- Creşterea gradului de empatie 
- Dezvoltarea sentimentului copiilor cu dizabilităţi de acceptare  de către societate 
- Dezvoltarea competenţelor de socializare a elevilor 
 



 
 

BENEFICIARI: 

• Copiii / elevii din  Centrul Școlar de Educație Incluzivă,, Sfânta Filofteia,,, sat Valea Mare, 
jud. Argeş                   

• - devin mai implicaţi şi mai integraţi în comunitatea locală; 
- dezvoltă relaţii noi şi personale de amiciţie cu voluntarii; 

- au sentimentul ca fac parte din comunitate şi nu că sunt separaţi de aceasta. 

• Elevii voluntari ai Liceul Tehnologic Topoloveni 
- îşi îmbunătăţesc modul de înţelegere a necesităţilor şi dificultăţilor individuale  ale  

membrilor  societăţii; 
- îşi sporesc gradul de conştientizare a problemelor grave cu care se confruntă alţi copii; 
- îşi dezvoltă şi îmbunătăţesc anumite calităţi cum ar fi generozitatea, implicarea, empatia 
Profesorii din ambele instituţii 

- Sentimentul de a fi util  dat de implicarea în combaterea ignoranţei şi ajutorarea persoanelor 
aflate în dificultate. 

 

RESURSE: 

• Materiale: produse oferite (dulciuri, rechizite si jucarii) de elevii şi profesorii voluntari; 
• Umane: elevii şi cadrele didactice. 
DURATA DE DESFĂŞURARE:  6 –20 APRILIE 2020 

ACŢIUNI   

• Strângerea de ajutoare materiale in vederea folosirii acestora de catre din  Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă ,,Sfânta Filofteia,,, sat Valea Mare, jud. Argeş                   

- Vizitarea Liceului Tehnologic,de către un grup de copii din cadrul Centrului; 
• Interacţiunea unui grup de elevi din clasa a VI-a A cu grupul de copii de la din  Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă,, Sfânta Filofteia,,, sat Valea Mare, jud. Argeş               
EVALUARE:  

- dezbaterea în cadrul orelor de dirigenţie a impresiilor cu care au rămas elevii în urma realizării 
acţiunii; 

- intervievarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte importanţa participării copiilor la o astfel 
de acţiune şi dacă se observă o îmbunătăţire a comportamentului civic al acestora; 

 

REZULTATE: 

- Dezvoltarea  spiritului civic al elevilor şi creşterea gradului de empatie 
- Dezvoltarea sentimentului de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi  de către societate 
- Dezvoltarea competenţelor de socializare a elevilor 
 

PROMOVAREA / MEDIATIZAREA PROIECTULUI şi de diseminare a rezultatelor  în 
timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia: 

-Postarea pe site-ul şcolii a unui anunţ privind organizarea acţiunii caritabile şi a fotografiilor 
din timpul derulării proiectului; 

- În revista şcolii. 

Măsuri de continuare a Proiectului: 
o Prin realizarea parteneriatelor; 
o Prin diversificarea activităţilor din cadrul proiectului. 

  



 
 

 
ACTIVITATE ONLINE, SURPRIZELE IEPURAŞULUI 

 
 

Prof. înv. presc. Căuş Liliana 
Gradinita P. P. “Mugurel”, Galați 

 
 
Suspendarea activităților fizice și intrarea în online din cauza situatiei epidemiologice existente, 

incepand cu data de 09 noiembrie 2020, a insemnat o situatie de criza, o experienta la care a trebuit 
sa ne adaptam. Am parcurs, cu siguranța, un traseu dificil, o situație pe care nu credeam că o voi mai 
experimenta vreodată, de a gestiona procesul de învăţământ, care presupunea în mod tradiţional 
activități cu copiii în vederea socializării, în condiţiile unei bune distanţări fizice, premisă de bază 
pentru limitarea răspândirii noului virus.  

 
Pe parcusul acestei perioade, am desfasurat online toate activitatile din procesul instructiv- 

educativ. Acest nou tip de activitati au presupus capacitatea de a gestiona online procesul de 
învăţământ, care insemna în mod tradiţional activități cu copiii în vederea socializării. 

 
Astfel, am desfășurat activități instructiv-educative online, folosind platforme educaționale 

precum și aplicații/metode suport precum Meet, Wardwall, Youtube, Eduapps, Zoom, Intuitex, 
Twinkl, Jingsawplanet, Quizizz, e_mail, Whatsapp, Facebook etc. 

 
Din perspectiva cadrului didactic, noua structura de desfasurare a orelor a oferit urmatoarele 

oportunitati:  am invatat utilizarea unor noi platforme de invatare, urmand cursuri online, am invatat 
sa creez jocuri didactice educative si filmulete cu povesti pentru prescolari. Pe baza celor menționate, 
consider ca am promovat mediul educațional al unității prin întreaga mea activitate, am contribuit cu 
simț de răspundere la toate cerințele învățământului romanesc în context actual și am asigurat calitatea 
actului didactic prin prisma legislației școlare în vigoare.  

 
In cadrul temei saptamanale “Surprizele Iepurasului”, am prezentat copiilor de la grupa mica 

“Fluturasii”, la o prezentare PPt despre “Iepurasul de Pasti”. 
 
Pentru  evaluarea a activitatii, am folosit platforma https://wordwall.net/ro, cu ajutorul careia, 

am creat un joc interactiv si distractiv pentru copii: “Ghiceste Iepurasul”.  
 
Platforma WORWALL reprezinta cel mai simplu mod de a crea propriile resurse de predare. 

Aici poti crea activități personalizate pentru grupa/clasa: chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte și 
multe altele. 

 
 
Pentru a crea o resursă personalizată e nevoie de 3 pasi simpli: 
 
1. Alegi un sablon 
2. Alegi continutul 
3. Imprimi activitatile sau le redai pe un ecran 

 
 
 
 
 

https://wordwall.net/ro


 
 

Platforma ofera o multitudine de optiuni de sabloane: 
 

 
 
 
 
 
In jocul realizat, eu am folosit sablonul “Găsește perechea”, acesta presupune atingerea 

răspunsul potrivit pentru a-l elimina si repetarea până când toate răspunsurile dispar. 
https://wordwall.net/ro/resource/16497544/iepurasul-de-paste/surprizele-iepurasului 
 
Joculetele realizate pe aceasta platforma au avut mare succes la copii, le-am folosit in cadrul 

oricarei teme de proiect, fiind accesibile si usor de realizat.   
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Exemplu de activitate extrașcolară desfășurată online 

 

Prof. înv. primar: Ceauşescu Ana - Maria 
Şcoala Gimnazială Drăguţeşti, Gorj 

 
 
 
In perioada 14 ianuarie-14 februarie 2021, am desfășurat o serie de activități extrașcolare despre 

igiena dentară, ”Dințișorii fericiți!”, în parteneriat cu Asociația Opportunity Club, reprezentată de 
Oprea Elena Daniela- președinte și S.C.ODONTOTERAPIE SRL, reprezentată de doctor Puchiu 
Raluca –medic specialist ortodonție și ortopedie dento-facială. 

La activități au participat toți elevii clasei I de la Școala Gimnazială Drăguțești, acestea 
desfașurându-se în sistem online. 

Proiectul ”Dințișorii fericiți!” a avut drept scop promovarea, implementarea și susținerea 
campaniei de prevenție și încurajare a sănătății orale.  

 
Obiectivele proiectului au fost următoarele: 
➢ Să înțeleagă necesitatea dinților; 
➢ Să cunoască care sunt principalii dușmani ai dinților; 
➢ Să învețe cum pot preveni apariția cariilor; 
➢ Să cunoască numărul dinților, din ce este format dintele, care este rolul lui în gură; 
➢ Să înțeleagă importanța vizitelor regulate la stomatolog și să elimine teama de a merge la 

tratament.  
 

Etapele desfășurării proiectului au fost următoarele: 

1. Exercițiu: fiecare copil a avut câte o oglindă. Colegii de bancă a trebuiet să-și examineze 
apoi să-și numere unul altuia dinții. 

2. Activitate de observare: li  s-a arătat o plantă smulsă din pământ. Au fost analizate părțile 
vizibile ale plantei - tulpina, apoi părțile plantei care sunt ascunse în pământ –rădăcină. Simultan li s-
a arătat un dinte. Copiii au  ajuns singuri la concluzia că și dintele este alcătuit dintr-o parte vizibilă 
în gură – coroană, și o parte inclavată în maxilare - rădăcină. 

3. Muncă independentă: Fiecare elev a desenat un dinte și au notat componentele dintelui. 
4. Exercițiu: s-a discutat despre cele trei tipuri de dinți din gură și numărul dinților de fiecare 

tip. Pe desene au  colorat tipurile de dinți cu culori diferite.  
Apoi elevii și-au numărat incisivii și au notat numărul lor pe hârtie. 
5. Muncă independentă: au  completat o fișa ,,studiindu-și” în oglindă dantura. 
6. Activitate practica 
a) toți copiii au avut ca sarcină să muște dintr-un măr. S-a observat care au fost dinții folosiți la 

mușcarea bucăți de măr. S-a tras concluzia că incisivii sunt folosiți pentru incizia (tăierea) 
alimentelor. 

b) au observat, apoi care dinți sunt folosiți la sfâșierea alimentelor când li s-a dat să mănânce 
un morcov mare. Caninii sfâșie alimentele. 

c) au amestecat morcovul, observând ce dinți folosesc. Molarii fac aceasta muncă. 
7. Activitate de observare 
- pentru a descoperii care este rolul dinților în general li s-a cerut să mănânce o bucată de pâine 

fără să folosească dinții. E posibil? 
Au  înțeles că rolul dinților este pentru a mânca corect! 



 
 

- li s-a va cerut să pronunțe unele litere (t, d) și să observe poziția limbii pe dinți. Dinții sunt 
importanți în vorbire! 

- pe o fotografie s-a vezut un zâmbet luminos cu toți dinții albi, fără lipsă, apoi au colorat 
incisivii cu negru ca și cum ar lipsi și li s-a  cerut să spună care fotografie le-a placut mai mult. Dinții 
sunt importanți din punct de vedere estetic! 

Li s-a indica să mănânce o bucată de ciocolată, apoi copiii au observat cum resturile stagnează 
printre dinți și sunt dificil de curățat. La fel s-a procedat cu fructele –mere, banane. 

8. Activitate practică: dr. Puchiu Raluca le-a arătat cum trebuie să-și perieze corect dinții, iar ei 
vor executa mișcările cu periuța în gură și rolul medicului stomatolog în prevenirea și tratarea dinților. 
Elevii au primit un videoclip cu periajul corect realizat pe un mulaj, precum și un afiș cu regulile de 
igienă orală. (conform anexă 1) 

9. Lecturi educative: Copiii au  primit ca temă ascultarea lecturii: 
La finalul activităților, am realizat o carte cu capturi de ecran, fișele lucrate în timpul 

activităților, desene libere la tema dată. 
Scopul a fost atins, iar la finalul activităților, elevii au primit, drept recompensă, din partea 

Asociației Opportunity Club, periuțe de dinți electrice. 
Am ținut să prezint această activitate, deoarece  copiilor le-a plăcut foarte mult, a avut un impact 

pozitiv asupra lor, iar ca urmare a acestei activități, dinții lor arată impecabil, iar acum merg fără frică 
la medical stomatolog.  

Chiar dacă activitățile s-au desfășurat online, acestea au fost un real succes, iar copiii au 
participat activ și au manifestat interes pentru acestea.  

  

 

  



 
 

 
ȘCOALA ȘI FAMILIA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

 
Prof. Carmen - Gabriela CENUȘĂ 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Bacău 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”  
 (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Educaţia este o acţiune la care participă şcoala, familia, întreaga societate, iar colaborarea este 

absolut necesară. Familia și școala sunt factorii educativi cu o influență deosebită asupra dezvoltării 
personalității copilului. Relatiile dintre cei doi factori trebuie să fie de colaborare, de sprijin recipoc, 
de complementaritate, astfel încât copilul, să beneficieze de toate condițiile, de toate oportunitățile de 
educare. 

Educaţia copilului este strict dependentă de maturitatea noastră, privind capacitatea noastră de 
înţelegere a micului univers, pe care copilul şi-l formează încă de la primul contact cu lumea 
exterioară. 

Şcoala de astăzi are mai mult ca oricând nevoie să răspundă, printr-o largă deschidere spre 
mediul comunitar, nevoii de schimbare, prin crearea şi dezvoltarea legăturilor intra şi intercomunitare, 
prin apelarea la dialogul social bazat pe principiul coresponsabilităţii.  

Cooperarea dintre școală și familie este un factor important în procesul de educare a elevilor. 
Împreună, mereu vom putea reuși să dăm societății cetățeni bine pregătiți, gata să înfrunte problemele 
esențiale ce apar, capabili să se integreze, să relaționeze în colectivitate și să facă față cerințelor 
acesteia. Școala trebuie să-i încurajeze pe părinți să le devină parteneri, să poată lua împreună hotărâri 
cu privire la educația copiilor. Acest parteneriat vine în ajutorul familiei să stabilească țelurile de atins 
pentru copiii lor, iar școala să stabilească obiectivele pentru obținerea succesului școlar. 

Familia oferă primele modele comportamentale, inoculează valorile pe care le va transforma 
copilul în atitudini, inclusiv, felul în care priveşte şcoala, rolul şi rostul ei, va dobândi respectul de 
sine şi va capăta amprenta identitară, profund integrată fiinţei lui. „Un mediu familial prietenos este 
acela în care eforturile copiilor sunt încurajate, recunoscute şi preţuite, în care greşelile, defectele şi 
diferenţele individuale sunt tolerate, în care ei sunt trataţi corect şi cu răbdare, înţelegere, bunăvoinţă 
şi consideraţie”. Şcoala aduce bagajul informaţional, dar şi competenţele de operare cu acestea, astfel 
încât relaţia cu societatea, cu lumea, în general, să fie nu doar posibilă, ci şi sursă a realizării de sine.  

Astfel, părinților le revine rolul esențial în creșterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 
existența materială, cât și un climat familial, afectiv și moral. Ei trebuie să le stimuleze încrederea în 
sine, efortul, spontaneitatea, fantezia, inițiativa, independența. Familia trebuie să creeze un mediu de 
încredere, echilibrat, să colaboreze cu membrii comunității școlare sprijinind astfel învățarea, atât în 
școală cât și în afara ei.  

Este necesar ca părinții să-și schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul școlar, 
acestea putând deveni un sprijin real în îmbunătățirea relației dintre părinte și copil, părinte și cadru 
didactic. Cu cât gradul de implicare a părinților în viața școlară a copiilor lor este mai mare, cu atât 
rezultatele acestora sunt bune. Stabilirea unui program comun de educație în școală și în familie, 
fixarea unor sarcini ale educației în familie care să susțină, să întărească și să întregească munca 
educativă din școală sunt condiții de asigurare a unei unități de vederi a școlii și familiei. Părinții 
trebuie determinați să vadă în cadrul didactic pe îndrumătorul cel mai autorizat să le ofere informații 
utile, privind asigurarea în familie a celor mai propice condiții de comunicare a muncii educative 
desfășurate în cadrul organizat al instituției școlare. De acest lucru depinde în întregime realizarea 



 
 

caracterului de permanență în întreaga muncă de cooperare a școlii cu familia. Educația nu este un 
proces de care este responsabilă în mod exclusiv școala, dar nici părinții, este un proces al cărui succes 
depinde de colaborarea dintre cele două părți implicate.  

Școala și familia trebuie să găsească făgașul colaborării autentice bazată pe încredere și respect 
reciproc, pe iubirea și grija față de copil.  

Școala are rolul de a coordona colaborarea factorilor educativi deoarece, este singura calificată 
pentru o asemenea acțiune. Trebuie să-și adapteze conținutul, structura și funcțiile sale pentru a crea 
premise favorabile care să le permită elevilor integrarea socială rapidă, flexibilă, inițiativa și 
rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Școala trebuie să facă tot ce îi stă în putință 
pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai raționala stimulare intelectuală a elevilor, a 
aptitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. 

Parteneriatul dintre școală și familie poate ajuta profesorii în munca lor, perfecționa abilitățile 
școlare ale elevilor, îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar, îmbunătăți abilitățile 
educaționale ale părinților, dezvolta abilități de lideri ale părinților, conecta familiile cu membrii 
școlii și ai comunității, stimula serviciul comunității în folosul școlii, oferi servicii și suport familiilor 
și crea un mediu mai sigur în școli.  

Între parteneri trebuie să existe relații de respect, de acceptare reciprocă, de simpatie și 
admirație reciprocă, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare și provocare. Parteneriatul trebuie văzut 
ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Scopul creării unui astfel de 
parteneriat trebuie să fie dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate foarte bune în acumularea 
cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele superioare ale învăţării şi pentru 
pregătirea lor de viitori adulţi. 

Parteneriatul şcoală - familie aduce părinţi şi copii laolaltă, facându-i să comunice, să 
interacţioneze, să înveţe unii de la alţii prin participarea comună la actiuni de voluntariat, prin 
organizarea de ateliere de lucru comune, prin acţiuni de ecologizare sau activităţi sportive. Mai 
important decât atât, îi ajută să se cunoască în profunzime, să identifice căi de urmat, să definească 
problemele convergente şi divergente, să descopere potenţialul de realizare, să creeze premise de 
comunicare, de consolidare a relaţiilor interpersonale. 
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ACTIVITATE EDUCATIVĂ - „TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE” 

 
PROF. CENUȘA MARIA LILIANA                                                                                                           

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÂMPENI,                    
JUD. ALBA 

 
 
 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Tradiții și obiceiuri de Paște” 

Activitatea pe care am desfășurat-o la grupa inimoșilor s-a axat pe importanța religioasă a 
sărbătorii,de ce se merge la biserică,de ce aduce Iepurașul daruri, de ce vopsim ouă roșii, obiceiuri de 
Paște din diferite zone ale țării, cum trebuie să ne purtăm,cum ne salutăm.Centrul tematic şi sala de 
grupă sunt amenajate corespunzător sărbătorii care se apropie cu imagini specifice, reviste, cărţi,  

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă: Bună dimineaţa, iepuraşilor veseli! Vom 
purta o scurtă discuţie despre sărbătoarea care se apropie, după care facem prezenţa, completăm 
calendarul naturii, anunţ noutatea zilei. Prezint copiilor scrisoarea şi coletul surpriză pe care le-am 
primit de la Iepuraşul de Paşte în timp ce mă îndreptam spre grădiniţă. Aici avem toate   materialele 
necesare desfăşurării activităţilor de astăzi.  

Copiii vor extrage dintr-un săculeţ ecusoane în formă de ouă roşii, albastre şi galbene specifice 
fiecărui centru prin metoda mâna oarbă. În funcţie de ecusoanele primite, copiii se îndreaptă spre 
centrul corespunzător. La fiecare centru le prezint sarcinile şi obiectivele  copiilor (Bibliotecă:,,Citire 
de imagini despre obiceiurile de paște”), (Joc de masă: ,,Oul’’ – puzzle),(Stiinţă: ,,Ajută Iepuraşul 
să ajungă la coşul cu ouă ’’- labirint). Aceştia se aşează la măsuţe şi rezolvă cerinţele. Reamintesc 
copiilor comportamentul în cazul acestor activităţi: vorbim în şoaptă, pentru a nu-i deranja pe colegi, 
lucrăm ordonat, utilizăm cu grijă materialele puse la dispoziţie şi ducem la bun sfârşit lucrarea 
începută. Îi supraveghez şi intervin acolo unde este nevoie. Copiii se rotesc în cadrul centrelor. Fac 
aprecieri individuale şi de la fiecare centru lucrările vor fi expuse în sala de grupă.  Trecerea la 
urmatoarea etapa a zilei se face prin tranzitia" Bat din palme" joc cu text şi cânt; 

Copiii sunt așezați  în semicerc pe scăunele  pentru a asculta povestea -“Legenda ouălor roșii”. 
Copii repetă titlul povestirii. Redau conţinutul povestirii clar, cursiv, expresiv folosind mimica şi 
gestica corespunzătoare. Expun conţinutul urmărind succesiunea momentelor principale, simultan cu 
povestirea prezint imaginile sugestive. Pe parcursul povestirii explic cuvintele necunoscute. După 
terminarea povestirii le voi adresa întrebări pentru a reconstitui continutul povestirii. Evaluarea  
acestei activității o voi face cerându-le copiilor să formuleze propoziţii cu cuvintele nou întâlnite și 
să expună mesajul acesteia.În încheierea activităţii fac aprecieri colective şi individuale. 

Tranziţia dintre activitatea de povestire şi cea de activitate practică se face interpretând 
cântecelul :,, 123, haideți să lucrăm,,.  

Încă o dorinţă a iepuraşului este aceea de a realiza lucrarea practică(colaj) “Ouă roșii ”. Copiii 
intuiesc materialele de lucru (coşuleţele cu material mărunt pentru lipit, planşele pe care vor lipi, 
lipici). Se afişează copiilor un model deja realizat, se intuieşte, după care le voi explica paşii ce trebuie 
respectaţi în realizarea lucrării. Vom executa câteva exrciţii de încălzire a muşchilor mici ai 
mânuţelor: închidem şi deschidem pumnii, cântăm la pian,plouă, tună, iese soarele. După ce toţi copiii 



 
 

au realizat lucrarea, se fac aprecieri asupra modului în care au lucrat. Lucrările realizate se expun la 
panou. 

Trecerea la urmatoarea etapă a zilei se face prin tranziţia”Cercul mare și frumos..”. 

Să ne jucam jocul: “Ajută Iepurașul să ajungă la cadouri”este cea de-a treia dorinţă a 
iepuraşului, pe care o avem de îndeplinit. 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, ei trebuie să parcurgă traseul din grupă având în mână o 
lingura cu un ou roșu. La startul din fluier, doi copii din cele 2 echipe trebuie să ajungă până la capătul 
traseului unde vor plasa ouăle în cele două coșulețe. Echipa care va reuși să adune cele mai multe ouă 
în coș, va fi câştigătoare. Toți preșcolari primesc ca și recompensă ouă de ciocolată. Ziua se încheie 
cu o expoziţie pregătită părinților. 
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Activități de Paște 

 

Prof. Cerasela Câmpanu 

 
Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători, comemorând un eveniment religios 

fundamental, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creștine. Sacrificiul 
său ilustrează atât iubirea divină, cât și grija pe care Divinitatea omniprezentă o manifestă fața de 
oameni.   

Perioada sărbătorilor de Paște marchează începutul anului ecleziastic creștin, data celebrării 
acestui moment religios având la bază două fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară și 
mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului. Astfel, Paștile se serbează în duminica imediat 
următoare primei Luni pline după echinocțiul de primăvară, în a treia zi după răstignirea lui Iisus din 
Vinerea Mare. Unele obiceiuri de Paști se regăsesc, cu semnificație diferită, în Antichitatea anterioară 
religiilor biblice, atingând astăzi o mare diversitate culturală, în funcție de particularitățile religiei 
adoptate. 

Cu ocazia acestei sărbători semnificative pentru creștinii de pretutindeni, copiii din centrul de 
zi "Mozaic" au desfășurat numeroase activități specifice Paștelui. În acest sens, copiii au vopsit 
împreună ouă de struț, pe care le-au decorat după bunul plac, folosindu-și creativitatea și imaginația.  

Totodată, cei mici au realizat desene cu ouă de Paște cu model tradițional, colorate în nuanțe 
vii și vesele, și au făcut experimente interactive cu ouă, apă și sare, la finalul cărora au preparat o 
omletă absolut delicioasă. Aceștia au avut ocazia de a viziona prezentări PPT având ca tematică 
sărbătorile de Paște și au aflat lucruri interesante despre tradițiile și obiceiurile caracteristice acestei 
perioade.  

Mai mult, au discutat cu voluntarii despre importanța postului și a rugăciunii și au povestit 
împreună cum sărbătorește fiecare Paștele și ce înseamna cu adevarat acest moment al anului pentru 
creștini.   

Creațiile lor sunt frumoase, creative și întotdeauna surprinzătoare, punând în lumină energia 
acestor copilași simpatici și jucăuși, ce au reușit să dea viața sărbătorilor pascale în cadrul centrului 
de zi Mozaic, luminat de căldura și de zâmbetele lor în Săptamâna Mare.  

   

 

 



 
 

 

Activitățile extrașcolare între online și tradițional 

 

Prof. înv. primar Cerdac Simona – Valentina                                                                                                                
Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi 

 
Activităţile extraşcolare stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 

competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de comunicare şi 
interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care elevul îşi manifestă 
interesul. Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea 
cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor.  

Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile extraşcolare le pot servi elevilor 
ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care participarea la activităţile 
extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei 
dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la clasă ar constitui un stimul major 
pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de 
iniţiativă a acestora. Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu 
implică doar învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care 
reușeau prin intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. 

Experiența era inedită și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să 
pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev.Chiar dacă uneori acestea erau 
mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care o necesitau, rezultatele meritau cu 
siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de învățare, contribuind la dezvoltarea 
și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în domeniul artistic. Am avut ocazia să 
descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la desen, muzică, literatură, sportivi și nu 
numai. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. Pentru mine și 
pentru elevii mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și niciodată nu ne-am 
imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea an fără proiecte ce 
presupun parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu colegii din județ, țară sau chiar din țările 
europene partenere și tot ce ne dorim în momentul de față este să revenim cât mai repede la acea 
normalitate, care înainte de pandemie devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată cât de mult o 
să ne lipsească. 

Deoarece activităţile extraşcolare aduc elevii în situații noi, în contexte diferite, acest lucru 
generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine 



 
 

justă faţă de scopurile urmărite. Valorificarea activităţilor extraşcolare în contribuie la dezvoltarea 
armonioasă a elevilor și la întărirea relațiilor dintre colegi sau chiar la descoperirea și formarea unor 
legături de prietenie ce nu sunt posibile în spațiul educațional formal. Acum elevii își descoperă 
înclinații și interese comune cu alți colegi, interacționează și colaborează cu colegi pe care poate îi 
ignorau la clasă. Toate acestea întăresc coeziunea grupului clasă.  

Spațiul școlar devine un factor propice formării și dezvoltării depline a elevilor dacă aici 
educații găsesc un mediu, un climat de încredere, de susținere și de acceptare. Iată motivul pentru 
care activitățile extrașcolare trebuie valorificate și din prisma acestei realități. 

Relațiile dintre elevi au un efect deosebit asupra comportamentului acestora. Astfel, elevii 
respinși de către colegi pot dezvolta comportamente negative, violente, agresive, pot dezvolta un 
sentiment de insatisfacție față de școală. Pe de altă parte, copiii care sunt integrați în colectivul clasei 
denotă un comportament pozitiv precum și un nivel ridicat la învățătură. 

Relaţiile pe care elevul le are cu colectivul clasei în aria afectiv-simpatetică constituie pentru 
acesta „un stimulent în activitatea sa şcolară şi un suport moral care-l ajută să depăşească mai uşor 
situaţiile stresante prin care poate trece” (Iancu, 2000, p. 163). 
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Activitățile extrașcolare între online și traditional                                                                                     
Tradiții și obiceiuri … altfel 

 

ÎNV. CERNAT NICOLETA                                                                                            
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău 

 

 
Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei, 

conexiunii optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe, informații intrând în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
mediul înconjurător. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa, aplica în situații noi 
cunoştinţele teoretice acumulate, asimilate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului, drepturilor copilului și 
al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componenta 
cognitivă și cea comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai 
multă creativitate, imaginație și sensibilitate,  aspectul, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de 
desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de 
creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Condițiile deosebite, extraordinare în care s-au desfășurat activitățile școlare și extrașcolare din 
ultima perioadă au dovedit că educatorii pot atrage, stârni interes,  pot produce bucurie, pot facilita 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă organizarea lor online necesită un efort suplimentar. Copiilor li 
se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme 
conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate online, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, 
de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în 
valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

În continuare, doresc să ofer propriul exemplu de activități desfășurate în cadrul Programului 
Educativ Școala Altfel, planificat în acest an școlar în preajma sărbatorilor de iarnă. 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU “ȘCOALA ALTFEL” 

CLASA I- D 

LUNI                                                    MODULUL I 
Tema: Ed. pt. sănătate și ed. nutrițională 
Sarcini: Vizionează ppt-ul “Educație pentru sănătate: Viruși și bacterii” 
Completează fișa cu obiectele de igienă personală- “Prietenii igienei”. 
Ghicitori despre igienă 



 
 

Joacă Jigsaw Puzzle la Puzzle Factory (Igiena 1, Spălarea dinților, Mâinile murdare). 
Vizionează povestea animată pentru copii “Prințesa papucilor de casă și microbii” (You Tube) 
Activitate practică: Brăduț din fâsii de hârtie: hârtie colorată, foarfeca, lipici 

Evaluare: Completează portofoliul cu fișa cerută la sarcini. Transmite portofoliul 
învățătorului tău. 
MARTI                                                MODULUL II 
Tema: Ed. ecologică 
Sarcini: Audiază căntecul “Omul de zăpadă” (You tube- Cri cri cri-cântece pentru copii) 
Colorează desenul “Transformările apei în natură- Pățania cubului de gheață”. 
Rebus 
Brăduț din crenguță și panglici/ fire de ață, foarfecă 

Evaluare: Completează portofoliul cu fișa cerută la sarcini. Transmite portofoliul 
învățătorului tău. 
MIERCURI                                       MODULUL III 
Tema: Ed. pt. cetățenie democratică și drepturile omului 
Sarcini: Realizează acțiunea de voluntariat “Dăruiește un zâmbet pentru un copil” 
Colorează desenul “Drepturile copiilor- Împodobirea bradului de Crăciun”. 
Brăduț din materiale reciclabile: hârtie colorată, carton colorat A4, dopuri de PET-uri, 
perforator- fulg de zăpadă/ steluță, foarfeca, lipici lichid sau aracet.  

Evaluare: Completează portofoliul cu fișa cerută la sarcini. Transmite portofoliul 
învățătorului tău. 
JOI                                                       MODULUL IV 
Tema: Ed. economică și antreprenorială 
Sarcini: Vizionează ppt-ul “Leul: Monede și bancnote”; You Tube- Școala Intuitext. Înveți cu 
plăcere. 
Discuție: Cum faci să economisești bani? 
Completează fișa - ciorchine“Cum faci economii din banii de buzunar”. 
Brăduț din hârtie de brioșe: hârtie de brioșe, foarfeca, lipici solid, decorațiuni creative 
pentru hârtie, sclipici, ață/ șnur pentru agățat. 

Evaluare: Completează portofoliul cu fișa cerută la sarcini. Transmite portofoliul 
învățătorului tău. 
VINERI                                              MODULUL V 
Tema: Ed. pt. artă 
Sarcini: Vizionează povestea animată “Povestea bradului- Andersen Povestitorul”(You Tube). 
Audiție: Colinde de Crăciun 



 
 

Realizează decorațiuni – brăduți din hârtie și materiale reciclabile pentru sărbătorile de iarnă. 
Materiale de lucru necesare:  
Brăduț din conuri de brad: con mare de brad, decorațiuni- pufuleți creativi (pom-pom), 
lipici lichid sau aracet, ața/ șnur pentru agățat.  

  
Evaluare: Completează portofoliul cu colajul cerut la sarcini. Transmite portofoliul învățătorului 
tău.  
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EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ONLINE 

 

Prof. Cernoschi Rusu Carmen                                                                                         
G. P. P. ,,1-2-3,, Suceava 

 
Activităţile extraşcolare sunt la fel de importante ca şi activităţile propriu-zise din grădiniţă. Se 

realizează în afara cadrului formal al instituţiei de învăţământ iar copiii sunt mult mai relaxaţi, 
exprimându-şi bucuria şi curiozitatea şi deschiderea de a afla lucruri noi, din experienţe practice, 
informaţii care altfel li s-ar puta părea mai greu de înţeles. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă este necesar un efort suplimentar. Copiilor 
li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualiatea, dând posibiliatea fiecăruia să se afirme 
conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are posibilitatea, prin acest tip de activitate, să-şi 
cunoască mai bine copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizez mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copiilor pentru adaptarea la mediul şcolar. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de 
modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 
dispune grupa de preşcolari. 

Odată cu apariţia virusului Covid 19 şi instituirea stării de urgenţă/alertă, cadrul didactic a fost 
nevoit să se adapteze cât mai rapid pentru ca procesul de învăţământ să continue, fără să lase urme 
negative asupra micilor învăţăcei. Astfel a fost nevoie de regândire, reorganizare şi reabordare a 
proiectelor, programelor şi activităţilor ce urmau a fi propuse şi realizate într-o modalitate nouă, 
necunoscută până la acel moment – predarea ONLINE. 

Fiecare cadru didactic a căutat şi găsit soluţii, s-a adaptat noilor cerinţe, a urmat cursuri de 
formare, wbinarii de instruire în învăţarea online, workshopuri de utilizare a diferitelor platforme şi 
aplicaţii. 

Proiectele, programele educaţionale şi activităţile extraşcolare organizate până în acel moment, 
nu mai puteau să aibă aceeaşi formă de organizare şi nici aceleaşi locuri de desfăşurare. 

Pentru desfăşurarea şi realizarea activităţilor extraşcolare în mediul online, un aport important 
l-au avut părinţii, ţinând cont că vârsta copiilor nu permite realizarea acestora fără sprijinul unui adult. 
Părinţii au preluat o parte din atribuţiile cadrului didactic, ei preluând indicaţiile şi suportul instructiv-
educativ şi transmiţând-ul copiilor într-o manieră personală, în funcţie şi de disponibilitatea şi 
materialele de care dispune fiecare. 

Exemple de activităţi extraşcolare, realizate în mediul online, la nivel preşcolar: 

Nr. 
Crt. 

Tema activităţii Forma de realizare 

1. ,,Povestea măgăruşului încăpăţânat,, - Vizionare teatru de păpuşi online 

2. ,, Legume colorate, le-am văzut pe toate,, - Vizită la piaţă/grădină cu părinţii 
3. ,,Vitamine, de la cine?,, - Vizionare spectacol pentru copii 



 
 

4. ,, Oraşul meu natal,, - Tur virtual al monumentelor istorice din 
oraş 

5. ,, Noi suntem români!,, - Participarea la parada militară –împreună cu 
părinţii 

6. ,,Magia sărbătorilor de iarnă,, - Program artistic, întâlnire cu Moş Crăciun –
pe aplicaţia Google Meet 

7. ,, Săptămâna omeniei,, - Acţiune caritabilă pentru copiii nevoiaşi 
8. ,,Hai afară la zăpadă!,, - Activitate outodoor împreună cu părinţii 
9. ,, Spune NU cariilor!,, - Vizionare film educativ 
10. ,,Grijă pentru păsărele!,, - Confecţionare de adăposturi pentru păsărele 

împreună cu părinţii 
11. ,,Mica mea seră,, - Experiment – plantare 
12. ,,Ziua Internaţională a Pământului,, - Plantare de copaci – împreună cu părinţii 
13. ,,Atelierul de încondeiat ouă,, - Activitate practică împreună cu părinţii 
14. ,,Ciuboţele ogarului,, - Vizioare piesă de teatru  
15. ,,Parfum şi culoare de primăvară,, - Tur virtual în grădina botanică 
16. ,,La mulţi ani, copilărie!,, - Program artistic – aplicaţia Google Meet 

 

Realizarea acestor activităţi depinde foarte mult de parteneriatul cu părinţii, de implicarea şi 
legătura strânsă între familie şi grădiniţă. Odată ce părinţii conştientizează importanţa continuării 
procesului de învăţământ şi în mediul online ei vor deveni cei mai dedicaţi parteneri ceea ce va aduce 
rezultate şi beneficii micilor preşcolari. 

  



 
 

 

Modalități de realizare a activităților extrașcolare                                                                 
în învățământul online 

 

Cernucan Oana-Diana 
 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Începând cu luna martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 
suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorientat către practici noi de comunicare 
și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării. Măsurile instituite prin starea de urgență 
ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în 
situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, 
sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a 
luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni.  

Și activitățile extracurriculare au suferit schimbări, ele s-au mutat exclusiv în online în 
această perioadă de pandemie. Această nouă modalitate de a desfășura activitățile vine în 
ajutorul părinților și cadrelor didactice, care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Activitățile propuse  urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

  
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

  
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 

Mai jos, am enumerat câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care s-au 
desfășurat în mediul online, în această perioadă:  

 

1. Ateliere creative 
 
Copiii au putut participa la cursuri de desen, pictură, actorie care le-au oferit șansa de a-și 

exprima emoțiile într-o modalitate creativă, artistică.   
 
2. Turism virtual  
 
Pe durata pandemiei, muzeele, grădinile zoologice și botanice, și-au deschis ,,porțile” pentru ca 

cei mici să aibă posibilitatea de a-și îmbogăți cunoștințele despre mediul înconjurător și de a 
transforma o simplă vizită virtuală într-una educativă.  



 
 

 
Organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 

istorice ale poporului nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea 
lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţă şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 
3. Ateliere de gătit 
 
Deoarece o dietă echilibrată este necesarăîncă de la vârste fragede, copiii au putut participa on-

line și la cursuri de gătit. Există cursuri sau atelierele de gătit unde copiii vor afla cum se pregătește 
mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul 
vieții.  

 
4. Vizionare unor piese de teatru 
  
Trupele de teatru au avut pe toată perioada pandemiei spectacole on-line gratuite. Piesele pot 

constitui surse de informații, dar în același timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea 
artei, a frumosului și de le educa gustul pentru frumos. 

 
5. Concursuri cu participare on-line 
 
Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, 

artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze diferite aspecte, 
să confecţioneze modele variate. Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau 
între clase diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, 
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente 
artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

 
6. Parteneriate  
 
Parteneriatele ajută copiii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. În cadrul acestor 

parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, 
dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite 
civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini 
de investigare, cercetare 

 

  



 
 

 

PARTENERIATUL CU PĂRINȚII                                                                         
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

 

Prof. Înv. preșcolar Ceunaș Alexandra-Elena                                                                 
Școala Gimnazială ,,Ion Strat’’ Gioseni -                                                                     

Grădinița cu Program Normal Județul Bacău 
 

Educația  reprezintă o acțiune coerentă, unitară, care nu poate fi separată de alte influențe 
educative exercitate asupra copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este indispensabil 
să existe acțiuni diverse ale grădiniței cu familia, dar și canale de comunicație, deoarece doar așa se 
poate genera  la cele mai superioare condiții dezvoltarea emoțională, intelectuală, socială a copiilor.  

Educația realizată de părinți este resimțită foarte mult în societatea actuală ca o necesitate. 
Părinții aduc pe lume copii într-o societate care se află într-o continuă schimbare, în care  diverse 
situații conflictuale  se ivesc cu o frecvență destul de mare, părinții nu reușesc să colaboreze eficient 
cu propriul copil, iar acesta este supus foarte des neglijării, fiindu-i  lăsate la dispoziție tot felul de 
instrumente tehnologice (TV, tabletă, smartphone) care nu-i permit să se dezvolte așa cum ar trebui.  

De aceea, s-a făcut simțită o nevoie de reînnoire a deprinderilor, cunoștințelor și valorilor la 
care părinții să poată apela, pentru a putea menține o bună comunicare pe termen lung cu copilul, fără 
a renunța de tot la valorile familiei, care rămân în continuare cel mai bun cadru de dezvoltare a 
copilului. Toate aceste remarci trebuie să ne mobilizeze pe noi, părinții și cadrele didactice, să avem 
o bună colaborare cu ei, să le fim aproape cât de mult putem, să le oferim tot suportul nostru, pentru 
a nu-și pierde curajul, siguranța, sensibilitatea, încrederea în ei.  

Grădinița și familia sunt pilonii de rezistență ai educației preșcolare, iar între aceștia și 
comunitate, mediul extrașcolar și extrafamilial se află copilul, care reprezintă ținta pincipală a 
educației. Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare.  

Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
școală. Aceste două medii educaționale se susțin și se completează perfect, ele asigură într-o foarte 
mare măsură integrarea copilului în viața socială și în activitatea școlară.  

Implicarea părinților în parteneriatul grădiniței este condiționat de gradul de interes al familiei 
față de școală. Acesta e crescut dacă familiile au copii care frecventează școala, iar cu cât școala 
reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al familiei e mai mare. Se constată că acei 
copii care sunt sprijiniți de părinți, care au în familie atitudini pro-școală adecvate, obțin performanțe 
școlare ridicate și au un grad de aspirație ridicat față de nivelul de școlarizare pe care doresc să îl 
atingă. Atitudinea familiei față de grădiniță se transferă și copiilor și se manifestă față de gradul de 
interes, față de activitatea din grădiniță, față de diverse teme, față de rezultatele evaluării și de 
aprecierile cadrului didactic. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și părinți în perioada școlarității 
timpurii îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele 
instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Sala de grupă reprezintă pentru 
preșcolari al doilea mediu de socializare, după familie. În acest loc, copilul va trăi și experimenta, va 
învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. Prin dezvoltarea unei colaborări de succes cu familia, 
educatorul facilitează înțelegerea și sensibilizare părinților față de nevoile copilului pentru 
promovarea reușite integrării în ciclul primar a viitorului școlar și, mai târziu, în viața socială. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie dacă este organizat în mod corect, conduce la o educaţie 
eficientă, puternică, fără pericol de eşec şcolar mai târziu. Perioada educației timpurii reprezintă cea 



 
 

mai importantă etapă, în care personalitatea copilului este în plină  formare, iar prezenţa familiei în 
cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial.  

Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către 
familie a activităţilor din grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult. 
  



 
 

 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
Prof. Înv. Preșc. Vlad Codruța                                                                                          

Prof. Înv. Preșc. Chebăruș Raluca-Maria                                                                  
Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 

Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 



 
 

școlii. Ca răspuns la provocările date de mediul online putem aminti de activități extrașcolare de 
turism virtual sau cursuri și ateliere de gătit.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă și sub orice formă, în 
mediul online sau într-o formă tradițională. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 
practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

  



 
 

 

MODALITĂȚI DE ATRAGERE ȘI MENȚINERE A ELEVILOR                                
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL –                                                                         

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 

Prof. Anca Chelba,                                                                                                                           
Șc. Gimn. „Cristofor Simionescu” Plopeni 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 

uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii 
învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea 
personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale?  

Să presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, 
este emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la 
diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial 
crescut față de învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt 
inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea 
exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă 
pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-
și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 



 
 

contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata 
civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai 
frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

 
Bibliografie: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti. 
  

 

 

 

 



 
 

 

ORIGINEA PAȘTELUI.                                                                                                                           
SEMNIFICAȚIA LUI ÎN RELIGIA EVREASCĂ ȘI CREȘTINĂ 

 

PROF. CHEȘELI LIVIA                                                                                             
ȘCOALA GIM. NR. 1 CRISTOLȚ-SĂLAJ 

 

 

Este foarte ușor de observat faptul că întreaga istorie se bazează pe evenimentele prin care a 
trecut Iisus Hristos, o dată cu venirea lui pe pământ, nebazându-se în toate cazurile pe evenimentele 
cu conținut religios din acest punct de vedere. În acest an școlar, datorită situației în care ne aflăm am 
pregătit un material pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Cristolț, pentru una din activitățile ,,Școala 
Altfel,, din viziunea unui profesor de istorie și totodată din prisma unei persoane care activează în 
rândul unei religii. 

După cum este cunoscut, sărbătoarea este asociată cu eveniment biblic al învierii Mântuitorului 
Iisus Hristos, acest fapt fiind validat în religia de origine creștin, însă este mai puțin cunoscut faptul 
că la baza acestei sărbatori foarte celebrată în rândul oamenilor există o origine păgână. Astfel, 
persoanele creștine recunosc că acestă sărbătoare este apogeul credinței lor, însă la fel ca și orice 
sărbatoare bine cunoscută acesta tinde să fie foarte bine comercializată și fuzionată cu mai multe 
obiceiuri păgâne sau necreștine, cum ar fi „Iepurașul de Paște” sau vânătoare de ouă de Paște etc. 

Rădăcinile păgâne ale acestei sărbători dateză încă de pe vremea Antichității, chiar și în Biblie 
relatându-se despre aceste fapte, astfel  evenimentele implică nașterea fiului ilegitim al lui Semiramis, 
Tamuz. Cumva, Semiramis a convins poporul că Tamuz este de fapt Nimrod renăscut. Fiindcă 
oamenii așteptau mântuitorul promis încă de la începutul omeniri , ei au fost induplecați de Semiramis 
să creadă că Tamuz este mântuitorul și chiar că a fost conceput în mod supranatural. Înainte de 
aceasta, pe lângă închinarea la Tamuz (sau Nimrod renăscut), oamenii o venerau pe Semiramis ca 
zeița fertilității. În alte culturi, ea a fost numită Istar, Astur și desigur, Easter, în engleză acesta fiind 
numele dat sărbătorii.   

Totodata, tot în Antichitate se regăsesc și unele dintre bine cunoscutele obiceiuri și tradiți de 
Paște, care sunt populare în țările din Occident, printre aceste numărându-se Iepurașul de Paște și Oul 
de Paște, la fel își au originea în practicile stabilite de Semiramis. Datorită naturii lor prolifice, 
iepurele mult timp a fost asociat cu fertilitatea zeiței, Istar. Babilonienii din antichitate credeau într-o 
fabula despre un ou care a cazut din cer în râul Eufrat și din care a ieșit Regina Astarta (un alt nume 
pentru Istar sau Semiramis). 

Originea evreiască a Paștelui este dependentă chiar prin denumirea lui, acesta provenind din  
din numele altei sărbători de origine, pe nume „Passah”, astfel observăm ca la popoarele de origine 
evreiască că această sărbătoare a fost determinată de evenimente istorice ale acelor timpuri, care au 
influențat atât semnificația în sine, cât și tradițiile și obiceiurile. Nu putem să omitem faptul că, după 
o robie de peste 400 de ani în Egipt, Dumnezeu a venit în ajutorul oamenilor, oferindu-le eliberarea 
și bineînțeles manifestându-și pe deplin puterea de care era capabil.  

Astfel, sărbătoarea înseamnă pentru evrei intervenția divină a lui Dumnezeu de a-i scoate din 
robia egipteană,  iar în ceea ce privește evenimentele care au precedat instituirea sărbătorii de Paște,  
se relateză în Exod. Se face referire la,  cele nouă urgii venite peste egipteni care au continuat cu 
vărsare de sânge,  ca mai apoi Dumnezeu a decis moartea fiecărui întâi născut al egiptenilor pe baza 
faptului că această faptă va avea efectul de a izgonii evreii din țara robiei, chiar de cei care se 
dovedeau destul de împotrivitori voinței divine. Pentru a-și curăța poporul, Dumnezeu le-a poruncit 



 
 

evreilor să jertfească în acele zile un miel cu a cărui sânge trebuiau stropiți ușiorii casei, ca simbol al 
recunoștinței a celor aleși de câtre El în scopul îndepărtării mâniei și furiei direcționate asuprea 
egiptenilor.  

În privința desfășurări Paștelui, ea decurge conform unor legi care se regâsesc la fel ca și mai 
sus în Exod, durata fiind dependentă de opt zile, în contradicție cu cel creștin cu cele trei zile aferente, 
iar în aceste zile, mai exact în primele și în ultimele se respectă întru totul docmele lor religioase. Pe 
tot parcursul acestei sărbători se mănâncă anumite mâncaruri cu o importanță atât pentru religie în 
sine, cât și pentru istoria care a trecut. 

În ziua de de Seder(primele două zile) se mănâncă marror și de asemenea se bea vin, însă pe 
masa în această zi se mai găsesc cele șapte mâncăruri simbolice care sunt individualizate de: matzah 
(este asemenea unei pâini nedospite) care simbolizează sclavia în Egipt, charoset (amestec de nuci,  
mere,  scorțișoară și miere) care rezultă mortarul folosit de sclavii evrei în construcțile faraonilor,  oul 
fiert care reprezintă viața și renașterea, marror (hrean amar) indică greutățile sclaviei,  karpas(cartofi 
fierți sau ridichi cu pătrunjel înmuiați în apa sărată) care evidențiză subnutrirea sclavilor, zroah (carne 
care simbolizează mielul pascal) se referă la salvarea evreilor din sclavia egipteană. Totodată, în 
aceste prime zile se citește din Haggadah, o colecție din pasajele din Tora și din scrierile rabinilor. 
Așadar, pentru poporul evreu această celebrare pune capătul unui șir lung de ani în care poporul lui 
Dumnezeu a cunoscut umilința robiei, deschizând poarta libertății care în cazul evreilor înseamnă 
ieșirea lui din Egipt și îndreptarea spre țara promisă lui Avraam, spre Canaan. 

Sărind la cealaltă extremă, am să ofer anumite date care contureză aspecte destul de cunoscute 
care evidențiază tradiții și obiceiuri din sărbătoarea Paștelui creștin.  În mare parte,  toți dintre noi 
știm că religia creștină este divizată în biserica catolică și cea ortodoxă, între ele existând atât 
asemănări,  cât și diferențe care le particularizează .În ceea ce privește,  diferențele,  acestea sunt 
destul de restânse, în comparație cu asemănările, iar una dintre ele este individualizată de dată, spre 
exemplu în cele mai multe cazuri Paștele catolic are data aferentă cu o săptămână înainte de cel 
ortodox, însă există și excepți cum ar fi cel din anul acesta,  2021 care a avut loc la distanță de aproape 
o lună de cel ortodox, care este pe data de 2 mai.  

Chiar dacă există deosebiri între cele două religii, avem și asemănari care, aș putea spune că ne 
unesc într-o oarecare măsură, pentru că deși avem date diferite de celebrare și închinare,  slujim aceași 
entitate,  tradițiile și obiceiurile fiind în mare parte la fel, cum ar fi slujba de înviere, vopsirea ouălor 
roșii care semnifică sângele Domnului Iisus Hristos, în schimb mâncarea este diferită și în funcție de 
țară,  însă tradiționalul miel este oarecum un punct comun al religilor și de ce nu și al țărilor care au 
aceste culte.  

În final nu putem să omitem, salutul obișnuit care se rostește atât în slujbele care vor urma,  cât 
și pe stradă când ne întâlnim cu cineva cunoscut,  astfel spunem cu mândrie și cu certitudine  “Hristos 
a înviat!”. O motivație care ar trebui să însufletească sufletele fiecarui creștin este reprezentată de 
faptul că Paștele nu trebuie să devină o obisnuință, un ritual săvârșit anual, ci trebuie să devină un 
timp pus deoparte pentru Dumnezeu în care cugetul nostru caută să fie mai aproape de Tatăl,  
amintindu-și de sacrificiul săvârșit pentru libertatea ficăruia de Iisus Hristos . 

La finele articolului pot să admit că nu religia sau ideologia ar trebui să ne definească credința 
ci faptele care ne arată caracterul ca și oamenii, fiind singuri care decidem cum comemorăm un 
sacrificiu, indiferent de natura sa.  
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților extracurriculare 

 

Prof. înv. preșcolar CHIHAIA DANIELA CORINA 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”)  

Activităţile extracuriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului.                                    

Știm că activitățile extracurriculare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. Vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
activităților experențiale. 

La vârste fragede copilul are nevoie să se miște, să relaționeze, să se joace și să se exprime însă 
tot mai mulți copii par să ducă din ce în ce mai mult lipsă de acest lucru. Deși jocul poate părea doar 
o activitate care produce râsete și gălăgie, acesta este limbajul natural al copiilor și joaca aduce multe 
beneficii. Acesta este modul în care ei învață, cresc, înfloresc și elimină stresul acumulat din alte 
surse. Pentru a avea aceste efecte magice, este important ca jocul să fie liber, nestructurat. 

Serbările susţinute cu ocazia anumitor evenimente erau un mijloc de educare a voinţei, a 
încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea 
unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretau  roluri care aveau ca scop 
cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc iar activitățile desfășurate împreună cu 
reprezentanții bisericii cu ocazia Paștelui mizau pe latura religioasă a culturii. Dacă la grădiniță 
serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute 
să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii, în on-line contribuția părinților este esențială pentru buna 
desfășurare a acestor activități.  

Activitățile s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine în 
ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile disponibile 
urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital 
și utilizarea acestuia în scop academic. 

Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și 
a acționa. Părinți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și 
de continuare a activităților educative, sociale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, 
utilizarea noilor tehnologii a luat un avânt de neimaginat în urmă cu câteva luni. Adulții sunt, uneori, 
mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a improviza. Emoțiile, 
firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru care un adult nu se 
poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul nebănuit.   

Pentru o treime dintre părinți, învățarea la distanță a copiilor a fost mai solicitantă decât cea la 
școală, cei mai implicați fiind părinții preșcolarilor și ai elevilor din clasele primare; gradul de 



 
 

implicare a părinților crește constant cu creșterea nivelului lor de studii, astfel că, din nou, copiii ai 
căror părinți au un nivel scăzut de educație, sunt lipsiți de sprijin în activitățile educaționale la 
distanță. 

Dacă ne raportăm la eficiența activităților de la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu 
siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la 
educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, 
bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții.  

Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile 
și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități 
personalizate pe interesele sale. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au 
fost diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care 
educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conferințe în grupuri mici. Însă, mai 
important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume 
conectarea directă cu preșcolarul.  

Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris 
contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă 
de izolare. Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu 
jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul motivării față de activitățile cu valoare educativă 
superioară ulterioară. 

Una din ramurile care se pot valorifica în învățământul ,,la distanță” este secțiunea de arte 
frumoase care sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  

Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 
atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. Aici rolul părintelui devine esențial deoarece,copilul nu mai are lângă el 
educatorul dar părintele poate să încurajeze realizarea unor desene sau creații plastice care să exprime 
emoțiile copilului. 

Mai mult, dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea 
în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau despre alte zone poți alege să vizitați 
în regim virtual o selecție impresionantă de muzee  care “și-au deschis porțile” în această perioadă, 
în online.   

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, părinții pot explora alături 
de copii un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-o 
activitate atractivă la care copilul să participe cu plăcere. După acest moment, copilul poate 
interacționa cu colegii cu care poate ,,pune în scenă”o interpetare a celor vizionate sub formă de 
scenetă la care să participe mai mulți colegi. 

O altă activitate extracurriculară care îi atrage pe copii în această perioadă este cea a implicării 
în arta gătitului. Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă pentru părinți de a găti împreună cu copilul și de a 
descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate 
și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele.  

În familie, de multe ori părintele crede că știe ce gândește, simte sau trăiește copilul însă aceasta 
este o iluzie. Deși acel mic om pare o persoană foarte familiară și asemănătoare părinților, realitatea 
este că în acel corp e o persoană unică, care poate avea atât aspecte asemănătoare cu părinții săi, cât 
și altele diferite.  



 
 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare dar în contextul actual se vede necesitatea de a modifica destul de mult 
modul de lucru si implicarea părinților în astfel de activităţi, să încurajeze copiii şi să realizeze un 
feed- back pozitiv. 
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LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO 

Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536 

telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672 

e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro 

 

Denumirea activitatii: ” Ziua Internațională a Alimentației”  

Data desfasurarii: 22 octombrie 2020 

Modul de desfasurare: hibrid-Google Classroom/sala A13, Liceul Tehnologic Transporturi 
Auto Timisoara 

Realizatorii proiectului:  

Chiliban Simona, prof. organizator 

 B. L., Asistent Relații Publice și Comunicare, Smithfield România. 

Scop:  

Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi si atitudini care să promoveze adoptarea unui stil de 
viață sănătos, a unui comportament igienic, de mentinere a sănătății fizice și mentale optime, 
dezvoltarea armonioasă şi fortificării organismului, adaptarea lui la condiţiile mediului ambiental 
natural şi social. 

Obiective:  
❖ să cunoască semnificaţia zilei de 16 octombrie – Ziua Alimentației 

❖ să identifice alimentele sănătoase care trebuie să fie prezente în viața de zi cu zi 

❖ să cunoasca efectele nocive pe care consumul excesiv de produse zaharoase îl are 
asupra corpului uman 

❖ să înțeleagă importanța consumului de legume și fructe proaspete 

Public ţintă: elevii clasei XI B  

Resurse: postere, calculator, videoproiector, aparat foto 

Evaluare/Feedback:  
❖ se intervieveaza elevii participanti se intervieveaza elevii participanti 

❖ realizarea unei expoziţii cu fotografii din timpul activităţii 



 
 

Mediatizare:  afişe publicitare 

Scurta descriere a activitatii: 

Situația generată de pandemia cu care se confruntă întreaga lume ne-a determinat să reinventăm 
modul în care implementăm programul educație nutrițională in parteneriat cu Smithfield România.  

Astfel, în acest an, elevii nu au vizitați de reprezentanții Smithfield România, dar ei au vizionat 
un clip video interactiv, în cadrul unei ore de consiliere si orientare, dedicate stilului de viață sănătos 
și echilibrat. 

Acest workshop de educație nutrițională încurajeaza adoptărea unui stil de viaţă sănătos si a 
fost creat special pentru elevii din toate comunitățile partenere Smithfield România. 

Prin aceasta activitate, elevii au învăţat mai multe lucruri despre păstrarea sănătăţii prin 
formarea unei atitudini pozitive faţă de hrana sănătoasă, bazata pe consumul alimentar de nutrienţi 
conform nevoilor nutriţionale din perspectiva celor 5 grupe alimentare: cereale/legume şi fructe/ 
carne, peşte, ouă/ lapte şi produse lactate/ dulciuri şi grăsimi. 

 

 
 



 
 

 

Importanța activităților extrașcolare utilizate în pandemie 

 
Chiper Liliana, profesoară de limba și literatura română,                                                

Școala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, județul Bacău 

 
„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 

cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile”, afirma pedagogul Pestalozzi. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului. 

Activitățile extrașcolare sunt pentru elevii care învață online un moment de bucurie, este acel 
timp pe care ei îl dedică doar preocupărilor care îi interesează cu adevărat și în care vor să se 
specializeze pentru o carieră sau doar pentru a-și dezvolta aptitudini care vor contribui la o viață 
împlinită și echilibarată. Pandemia a afectat activităţile extraşcolare pentru elevi. Universităţile din 
străinătate s-au adaptat şi acum cer note mai bune dacă nu găsesc în C. V. activități extrașcolare.  

Angajatorii încă se mai uită după astfel de activităţi în CV-ul candidaţilor. Activitățile 
extrașcolare practicate în pandemie diferă de cele practicate anterior, iar elevii trebuie să se 
reorienteze în privința preocupărilor pe care le au. Pandemia a determinat pe unii elevi să-și găsească 
ocupații noi și astfel s-au mai schimbat preferințele vechi. Deși nu mai pot participa la olimpiade, 
unele cluburi au ținut porțile deschise și cei care au fost cu adevărat interesați au putut să mai facă 
sport cu colegii. Printre activitățile extrașcolare pe care elevii le aveau și care au putut fi practicate și 
în pandemie se numără practicarea sporturilor (incluzând aici și dansul), învățarea limbilor străine a 
muzicii și a artelor plastice. Inițial ele au putut fi făcute în sistem sincron online împreună cu 
profesorul, s-a putut face acasă în sufragerie sau în curte, iar mai târziu ele s-au desfășurat față în față 
în săli mari cu păstrarea distanței sociale.  

Sportul ar trebui să facă parte din viața tuturor oamenilor, iar în cazul copiilor ar trebui să fie 
obligatoriu, fără a li se cere să facă performanțe dacă aceștia nu au aptitudini ieșite din comun sau 
dacă elevul nu își dorește să ajungă olimpic, ci doar pentru a-și consuma energia într-un mod plăcut. 
În pandemie orice persoană care a dorit să continue antrenamentele a putut să o facă adaptându-se 
condițiilor existente. Această activitate are beneficii fizice și psihice deosebite.  

Practicarea sportului a putut să îi mențină pe copii legați de realitate și dezvoltarea lui fizică 
armonioasă a putut fi continuată ținându-i departe de problemele cu greutatea. În cazul altor elevi 
care nu au practicat niciun fel de sport acasă s-au înregistrat probleme de greutate și decalaje în starea 
mintală. În cazul sporturilor de echipă s-au produs anumite modificări deoarece acestea nu au putut 
fi continuate într-o formă obișnuită, dar antrenamentele fizice specifice nu s-au oprit. Starea mentală 
a copiilor care fac sport este mult mai bună, greutatea se ține sub control, iar corpul își urmează 
remodelarea sa firească.  



 
 

Tot în cadrul beneficiilor, menționăm că sportul este leacul timidității. Copilul care are 
încredere scăzută în sine câștigă enorm prin practicarea lui. De asemenea el respectă mai mult oamenii 
și se supune mai ușor regulilor, deci se formează ca o persoană disciplinată care are un program 
stabilit pe care trebuie să-l urmeze. În cazul sportivilor de performanță, ei trebuie să respecte un 
program de antrenamente, dar și un regim de alimentație. Li se educă voința și li se imprimă 
programul în subconștient, astfel viața lui va fi disciplinată și sănătoasă. De asemenea el își însușește 
multe lecții legate de valorile personale.  

Respectarea regulilor și a oamenilor sunt două dintre acestea. O urmare pozitivă a practicării 
sportului este și faptul că elevii învață să nu mai fie egoiști, învață că lucrurile nu sunt întotdeauna 
așa cum vor ei și învață să treacă mai repede peste eșecuri. Acesta este un câștig pentru viața 
personală, iar online-ul nu a afectat mentalitatea sportivilor. Ei au trecut repede peste agitația care s-
a creat atunci când nu s-a mai putut merge la școală și când nu s-a mai putut ieși pe stradă. Psihicul 
lui de învingător l-a ajutat să rămână ferm în programul zilnic și să nu se demotiveze. Unii chiar au 
făcut antrenamente mult mai intense pentru că au simțit că au la dispoziție mai mult timp pentru ceea 
ce îi interesează. Practicanții sporturilor sunt mai empatici și mai sociabili decât alți elevi.  

Sportul crește nivelul de fericire personală și reduce stresul datorită nivelului de serotonină 
(hormonul fericirii) din organism care crește odată cu exercițiul fizic. Un alt beneficiu al sportului 
este că îl învață pe elev să își gestioneze timpul în așa fel încât să aibă timp pentru activitatea sa 
extrașcolară. În pandemie acest lucru s-a păstrat deoarece copilul a participat la lecțiile online, apoi 
și-a făcut antrenamentele. Timpul lui liber chiar a crescut. Astfel el și-a organizat programul zilnic 
astfel încât să fie un echilibru între rezolvarea temelor, antrenamente, odihnă și timp liber destinat 
altor activități de relaxare sau munci casnice. În general antrenorii și părinții condiționează practicarea 
sportului de rzultatele școlare ceea ce îl determină pe copil să găsească soluțiile, ritmul și disciplina 
care să le facă posibile pe toate.  

Elevii care frecventau cluburi de muzică sau luau lecții de canto nu au fost afectați deoarece 
totul a trecut online. Aceeași situație s-a întâmplat cu cei care învățau limbi străine la Casa Corpului 
Didactic sau în particular. Ei au putut să își reorganizeze timpul deoarece au avut mai mult timp 
pentru studiu individual. Cei care luau lecții de pictură și design vestimentar au putut să își continue 
activitatea în particular ghidați de profesorii lor. Acum au avut posibilitatea să urmărească tutoriale 
și să se informeze mai mult cu privire la fiecare curent în pictură. Au putut să facă tururi virtuale ale 
celor mai importante muzee din lume, ceea ce nu se putea înainte de pandemie. Internetul oferă o 
gamă diversă de informații, important este să știm să le folosim în favoarea noastră. 

În pandemie a fost important ca elevii și părinții care nu aveau și alte activități extrașcolare 
programate, să găsească niște preocupări pentru ca timpul copiilor să fie folosit eficient și să le aducă 
satisfacție. Cititul este una din preocupări care îi ajută pe elevi să își dezvolte vocabularul, să 
comunice mai ușor cu ceilalți, să afle informații noi și să recupereze parcurgerea bibliografiei școlare 
care nu a putut fi citită în perioada în care mergea la școală. Acum au avut posibilitatea să citescă 
cărțile care le plac și pentru care nu au avut timpul necesar.  

Cititul are foarte multe beneficii. Pe lângă faptul că le ține mintea trează și creierul antrenat, el 
îi culturalizează și îi face să trăiască alături de personaje experiențe la care nu au visat niciodată. O 
carte interesantă te captează și te determină să nu o lași din mână până nu o termini. Cu cât un elev 
citește mai mult, cu atât își dă seama câte lucruri mai are de învățat făcându-și planuri de lectură de 
la o caret la alta. Un om care citește trece mai repede peste necazuri, este mai empatic pentru că se 
transpune în pielea personajelor, are preocupări în a se perfecționa și nefericirile trec mai repede. În 
pandemie părinții au putut să le completeze bibliotecile copiilor cu titluri care le lipseau, iar elevii au 
avut timpul necesar pentru a le parcurge. Perioada pandemiei a fost benefică pentru cititori pentru că 
le-a dat posibilitatea să privească în interiorul lor și să reconsidere atitudinea față de viață pe care o 
aveau până atunci.  



 
 

Elevilor de clase terminale pandemia le-a dat posibilitatea să se pregătească mai mult pentru 
examene și să citească toate cărțile din bibliografie. 

Unii elevi și-au dezvoltat pasiunea pentru gătit pentru că au stat mai mult lângă mamele lor în 
bucătărie sau au fost nevoiți să își gătească singuri. Mulți dintre ei s-au perfecționat urmărind emisiuni 
de gătit cu bucătari consacrați sau tutoriale pe internet. A face anumite treburi casnice regulat este un 
beneficiu pentru că îl învață pe elev să își organizeze timpul, să aprecieze munca celorlalți și îl 
obișnuiește să mențină ordinea în casă. Copiii care au grijă de casă sunt mai căliți, au abilități din 
multe domenii și au o creativitate crescută. 

Pasionații de informatică nu cred că au avut perioade libere deoarece erau obișnuiți deja să 
exploreze, așa că perioada de pandemie le-a fost benefică. Unii dintre ei, mai creativi, au putut 
dezvolta aplicații care să fie în folosul cetățenilor: platforme prin care țăranii să își vândă produsele, 
livrări la domiciliu, găsirea unor persoane care să ofere ajutor vârstnicilor neajutorați și care nu aveau 
rude. 

Pentru elevii care aveau activități extrașcolare și înainte de pandemie le-a fost ușor să se 
adapteze la programul online, mai greu a fost pentru cei care nu aveau o activitate de timp liber și au 
fost nevoiți să o găsească pe parcurs. Unii au fost avantajați că și-au descoperit pasiuni pe care nu 
știau că le au, iar pentru aceștia pandemia a fost o modalitate de introspecție și de autocunoaștere. 
Partea cea mai bună a practicării activităților extrașcolare este faptul că ele îi ajută pe elevii care își 
depun C. V.-uri la diverse universități să fie evaluați și pentru acestea. Ele reprezintă un punct forte 
deoarece elevul face dovada că știe să-și valorifice timpul și știe ce vrea să realizeze în viață. În unele 
situații activitatea extrașcolară devine profesia elevului.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -                                                                          
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADITIONAL 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ IRACLIE PORUMBESCU FRATAUTII NOI 

 
     
 

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 
educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de 
cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret  

 
Pe lângă activitățile școlare și cele extrașcolare au o importanță covârșitoare în viața elevului 

de aceea ele nu trebuie să lipsescă nici măcar, sau mai ales, în această perioadă grea pentru aceștia. 
Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel dezvoltarea 
psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile informaționale 
computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe utilizarea noilor 
tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011)  

Același autor afirmă că, „nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are 
efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. 
Ionescu, 2011)  

În accepțiunea lui Dragoș Iliescu, directorul Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației 
din București, în zona educației, conversația publică este dominată de ideologie. Nu e dominată de 
opinii ancorate în empiric, nu e dominată de date științifice, e dominată de ideologie. Deci vom face 
un nou lucru pentru că pare bine, pentru că sună bine, pentru că e la modă, pentru că mi se pare mie 
că ar fi cool. Dar pedagogia este o știință de sine stătătoare.  

M. Ionescu (2011), spunea că, departe de a prezenta o simplă modă în educație, integrarea 
tehnologiilor informaționale computerizate și a multimediei în strategiile de predare. 

În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 
spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007)  

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze.  

Milioane de copii au fost obligați să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își 
mute activitatea online, să învețe să utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua 
predarea și pentru a păstra legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au 
fost capabili să se adapteze la noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare.  

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon).  

Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii de 
socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți copiii.   În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control 



în menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru.  

Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale.  

Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile 
învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare 
adus sistemului educațional din țara noastră.  
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Despre activități extrașcolare între online și tradițional 

 

Prof. înv. Primar Camelia Chirchiboi 
Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Brăila 

 
 

Scopul educației este acela de a schimba o minte goală cu una deschisă. (Malcolm Forbes) 
 

Se știe că omul este o ființă socială și că ideea de continuitate a speciei există pentru că omul 
este obișnuit să trăiască în grupuri. Dacă educația se realizează în grup, educatul are acces la 
informația care este procesată și de ceilalți membri. Se realizează astfel un schimb de experiență la 
nivelul grupului în care individual este stimulat să simtă, să gândească, să acționeze, să facă parte 
dintr-o categorie având capacitatea de a alege. 

Secolul în care trăim a venit însă cu noi tehnologii și aplicații de socializare, obligându-ne la 
progres. Oamenii au început să trăiască în realități virtual, devenind avatare.  

Situația nou apărută în ceea ce privește prezența pandemiei ne-a obligat să restructurăm nu 
numai procesul de predare învățare, ci și modul în care activitățile extrașcolare se pot derula. Școala 
a pendulat astfel între termenii de progres și necesitate. A fost o necesitate să ne ferim de boli și, în 
același timp,să progresăm din punct de vedere ethnic având în vedere modalitățile de lucru accesate 
de cadrele didactice și de elevi. 

În activitățile de la clasă, elevii utilizau anumite forme de lucru și instrumente. Realizarea 
lecțiilor online a presupus însă formarea unor abilități digitale care pot fi utilizate cu succes și în cadul 
orelor desfășurate tradiționl, cu prezență la clasă. 

Una dintre activitățile extrașcolare pe care, personal, am promovat-o a fost cercul de educație 
plastică pe care l-am desfășurat în funcție de scenariul adoptat de școală. Elevii au luat cunoștință cu 
proiectul propus și activitățile derulate au fost pe placul lor. 

Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul, să-l 
descopere sub aspecte noi. 

Școala este unul din factorii care contribuie în mod organizat la conturarea personalităţii umane. 
Activitatea plastică este foarte îndrăgită de copii, ei fiind oricum atraşi de culoare, de diversitatea 
tehnicilor de lucru, prin care îşi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginaţiei 
şi fanteziei lor. 

În Arta plastică, prin realizarea sau admirarea unei lucrări plastice, artistice se declanşează o 
mulţime de stări afective, de sentimente care îl fac pe copil să vibreze. 

Educaţia plastică poate introduce frumosul în viaţa de zi cu zi, dezvoltă sentimente primare, 
amplifică emoţiile complexe.  

Prin intermediul acestui cerc urmăresc dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a comunica prin 
culoare, de a aduce o rază de lumină în viaţa copiilor, sprijinindu-i atunci când este nevoie pentru a 
evita o serie de greşeli care se întâlnesc în lucrările lor şi care diminuează expresivitatea acestora. 

La Desen copilul are nevoie doar de hârtie, culori şi imaginaţie (pe care o are din plin la această 
vârstă).  

Tehnica de lucru poate fi diversă: în acuarelă, în tempera sau guaşe, cariocă, creioane colorate 
sau cretă cerată. Tehnica mixtă a colajului îmbinată cu pictura ajută la formarea deprinderilor motrice 
în manieră artistică. 

Suportul, de asemenea are o mare importanţă în realizarea lucrărilor şi estetica acestora. Hârtia 
este cea mai la îndemână, iar cartonul de diferite texturi permite diversificarea formelor oferind 
„ajutor” în realizarea esteticului. Vasele de ceramică constituie un alt suport pentru pictură şi dezvoltă 
deprinderi de ornamentare şi înfrumuseţare a ambientului. 



Orice copil foloseşte elemente de limbaj plastic din clipa în care prinde în mână un instrument 
de scris… linii, puncte, pete, toate reprezentând FORMA. 

În momentul în care începe să conştientizeze formele, sub îndrumarea educatorului, va observa 
că linia poate deveni lată sau îngustă, frântă sau sinuoasă, întreruptă sau continuă, poate avea culori 
diferite, lungimi diferite, toate acestea prin simpla mişcare a unui punct pe suportul de lucru. Va 
observa că şi punctul are diferite dimensiuni, iar cercul, oricât de mare ar fi, se numeşte punct…Va 
şti că noţiunea de „pată” nu înseamnă „greşeală” sau „inestetic” ci reprezintă aşezarea suprafeţelor  
de culoare pe un suport plan. 

Sub influenţa culorilor, formele devin mai expresive, iar emoţia transmisă este mai puternică. 
Pornind de la cele trei culori principale, prin amestecul lor, copiii vor învăţa că se pot obţine alte 
culori, secundare, completându-se astfel paleta imaginaţiei lor. 

Activităţile de Educaţie plastică trebuie să fie activităţi de descoperire, problematizare, creaţie, 
concretizate în compoziţii şi proiecte-joc. 

Pentru stimularea dorinţei de „cercetare” a culorilor şi formelor am conceput povestea „Penel 
cel Creativ”, un scurt text introductiv ce îi ajută pe copii la realizarea acestor teme, cu eficienţă 
maximă, dar şi scurte poezii care descriu realizarea unui conţinut, iar desenul alăturat poeziei va 
exemplifica conţinutul respectiv. 

Doresc ca precizările pe care le-am făcut, privind temele activităţii de  Educaţie Plastică, să 
vină atât în ajutorul celor care îndrumă, cât şi în folosul copiilor. 

 

DURATA: 1 an şcolar, cu posibilitate de prelungire. 
 
GRUP ŢINTĂ: copiii din clasa pregatitoare 
 

OBIECTIVE CADRU: 

✓ Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi; 
✓ Realizarea unor corespondenţe între diferitele elenemte de limbaj plastic şi forme, obiecte 

din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţă socială); 
✓ Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură. 
✓ Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 
✓ Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre utilizarea 

de tehnici de lucru necesare prelucrării acestora, în scopul realizării unor produse simple. 
✓ Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 
✓ Dezvoltarea simţului practic şi estetic. 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

✓ să redea teme plastice specifice desenului; 
✓ să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;  
✓ să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul 

înconjurător; 
✓ să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să recunoască şi să aplice 

reguli de utilizare a acestora; 
✓ să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse 

alese de ei; 
✓ să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete; 
✓ să interpreteze liber, creativ lucrările plastice exprimând sentimente estetice;  
✓ să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al 

copilului preşcolar şi preocupările acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, 
peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor). 

✓ să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării; 
✓ să efectueze operaţii simple de lucru cu materialele puse la dispoziţie. 
 



STRATEGII DIDACTICE: 
 
1. De instruire: 
• Explicaţia; 
• Demonstraţia; 
• Analiza; 
• Conversaţia; 
• Exerciţiul; 
• Munca în echipă; 
 
2. Material didactic: 
Poveşti şi poezii create, hârtie de desen, carton colorat, creioane colorate, acuarele, pensule, 

farfurii şi pahare de unică folosinţă, hârtie glasată, etc. 
 
 
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
 
• identificarea materialelor de lucru;  
• exerciţii de folosire a pensulelor şi a culorilor; 
• exerciţii de aşternere a culorilor pe hârtie; 
• exerciţii cu pete de culoare; 
• să recunoască culorile primare (roşu, galben, albastru), culori secundare (oranj, verde, 

violet), nonculori (alb, negru);   
• exerciţii de identificare şi obţinere a culorilor secundare; 
• exerciţii de obţinere a culorilor calde, a culorilor reci; 
• exerciţii de obţinere a griurilor închise şi deschise prin amestecul de alb şi negru;  
• exerciţii de obţinere a tonurilor spre deschis / închis prin amestecul culorilor cu alb / negru; 
• compoziţii cu elemente figurative, în care să se folosească culori calde şi culori reci; 
• realizarea unor lucrări în care să folosească punctul, linia, pata cromatică, forma; 
• exerciţii de obţinere a petei de culoare; 
• realizarea unei lucrări prin procedeul “colaj”; 
• exerciţii de identificare a unor forme interesante în formele spontane obţinute prin plierea 

hârtiei; 
 

 

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII:   

✓ Pete de culoare; 
✓ Culori primare; 
✓ Culori secundare; 
✓ Culori calde: roşu, galben, portocaliu;  
✓ Culori reci: verde, albastru, violet;  
✓ Nonoculori: alb, negru;  
✓ Tonuri de culori;  
✓ Elemente de limbaj plastic: punctul şi linia;  
✓ Pata de culoare şi forma;  
✓ Tehnici de lucru diferite;  
✓ Forme spontane;  
✓ Structuri naturale. 
 

 



METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE:   

✓ aprecieri verbale;  
✓ autoevaluarea; 
✓ expunerea lucrărilor; 
✓ organizarea unei expoziţii de 1 Iunie. 
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Elevii au lucrat atat cu materiale, cat si folosind programe paint prin care au ilustrat anumite 
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Cum ne adaptăm activitățile extrașcolare online? 

 
 

Chirescu Loredana -                                                                                                              
Școala Gimnazială nr. 1 Mârzănești, jud. Teleorman 

 
 
 

Acctivitățile extrașcolare, chiar și în perioada pandemiei, au un puternic asupra calității 
educației.  Chiar și în acest contest pandemic, cadrele didactice au căutat soluții pentru organizarea 
activităților extrașcolare. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu 
elevii săi, iar această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

Cercetând puțin pe această temă am descoperit mai multe studii care vorbesc atât despre 
avantajele cât și dezavantajele acestei opțiuni. Un set de studii realizate de Departamentul de Educație 
al Statelor Unite vorbesc pe de-o parte de faptul că rezultatele învățării online păreau a fi la fel ca în 
cursurile tradiționale, cât și despre faptul că studenții în condiții de învățare online s-au comportat 
într-o manieră mai bună decât cei care primesc instrucțiuni față în față. (sursa)  

Alte studii de dată mai recentă vorbesc despre faptul că instrucțiunile care combină elementele 
online cu cele tradiționale, față în față, au un avantaj mai mare în raport cu instrucțiunile fie numai 
față în față, fie pur online. Aceleași studii vorbesc despre faptul că cel mai mare impact al învățării 
online e înregistrat la adolescenții de liceu. 

E important să îi ținem în continuare aproape pe copii în această perioadă, astfel încât în 
momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă lungă 
de timp (câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-i ții 
implicați pe copii. Dar nu este imposibil. 

Părinții spun „prezent” la educație 

În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți pentru a se putea 
ocupa de educația copiilor. Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor 
mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În 
felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza 
mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot 
explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la 
adulți. 

Activități prietenoase de acasă 

Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. 
Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura 
cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească 
foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, 
părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

Repoziționarea școlii 

Un alt aspect foarte important, pe care l-am surprins zilele acestea, vine din partea Ancăi 
Nedelcu, profesor universitar la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, care vede și dintr-un alt unghi procesul, respectiv: ”în aceste zile, nu vorbim doar despre 
o trecere a interacțiunilor didactice în lumea online (posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, 
cu acces la internet și computer). Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de 
siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital 

http://www.sunyresearch.net/hplo/?page_id=421
https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf


cu elevii, care inspiră încredere și protecție. Discuția din aceste zile e despre copii, cei care își mențin 
bucuria de a învăța în orice context, care nu se simt abandonați de adulții din jurul lor. Este o discuție 
despre ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, hărți, dar, în același timp, unele pline de 
încredere și siguranță.” 

 
Activitățile extracurriculare există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi 

înseamnă doar noi ferestre către educație. 

  



 

ȘTIINȚE ... DISTRACTIVE 

 

Prof. înv. primar CHIRILĂ GINA                                                                                  
Școala Gimnazială Nr. 1, Matca 

 
Experiența didactică a demonstrate faptul că experimental creează bucurie, creează noi 

experiențe, iar pentru copii este un fel de miracol care îi ajută să înțeleagă mai bine lumea în care 
trăiesc. La ciclul primar folosirea experimentului are un impact deosebit asupra învățării. 

Prin folosirea experimentului învățarea devine mai temeinică, elevul participă activ la învățare, 
observă, formulează întrebări, găsește singur unele răspunsuri. Astfel, spiritul de investigație se 
formeazăși se dezvoltă, elevii dobândesc capacitatea de a formula ipoteze, de a le verifica. Prin 
realizarea unui experiment, elevul își însușește unele abilități practice, își dezvoltă gândirea logică, 
creativitatea. Spiritul de observație, curiozitatea, dorința de a cunoaște sunt doar câteva dintre 
condițiile care stau la baza învățării prin folosirea experimentului. 

 

1. MAGIE CU APĂ ȘI ULEI 

MATERIALE NECESARE: o sticlă cu capac, apă, colorant alimentar, ulei alimentar.  

Elevii au amestecat într-o sticlă apă și colorant alimentar și au observant că apa a dizolvat 
colorantul, căpătând culoarea acestuia. Apoi, peste amestecul obținut au turnat ulei și au agitat bine. 
Deși initial apa și uleiul păreau să se amestece, acestea s-au separate când amestecul nu a mai fost 
agitat. 

CONCLUZIE: uleiul nu se dizolvă în apă, iar apa are masa mai grea decât a uleiului. 

 

 

 

 

 

2. BALONUL NĂZDRĂVAN 

MATERIALE NECESARE: o sticlă de plastic de 0,5 l, un balon, un vas cu apă caldă. 

Elevii au întins balonul, l-au tras peste gâtul sticlei și au așezat sticla într-un vas cu apă caldă. 
Au așteptat câteva minute, după care au observant că balonul a început să se umfle. 

CONCLUZIE: Aerul din balon se dilată, mărindu-și volumul și ocupând mai mult spațiu. Acest 
lucru se petrece sub acțiunea căldurii. 

 

 

  



 

3. SALATA CURCUBEU 

MATERIALE NECESARE: 4 pahare, apă, colorant alimentar de diferite culori, Frunze de 
varză. 

Elevii au pus apă în pahare, apoi  au adăugat câte 10 picături de  culoare diferită în fiecare 
pahar. Au pus câte o frunză de varză în fiecare pahar și au lăsat frunzele până a douazi, când 
au observant că frunzele au căpătat culoarea colorantului în care au fost puse. 

CONCLUZIE: Apa circulă și de jos în sus, ,,urcând” în frunze. 

 

 

 

 

 

 

4. OUL PLUTITOR 

MATERIALE NECESARE: două ouă, două pahare, sare de bucătărie 

Elevii umplu un pahar cu apă până la jumătate și pun oul în el. Ei observă că oul se scufundă. 
Toarnă apă până la jumătate și în al doilea pahar, in care adaugă 10 linguri cu sare. Pun și un ou în 
paharul cu apă și sare. Ei observă că oul plutește. 

CONCLUZIE: Sarea crește densitatea apei, iar plutirea se face mai ușor. 

 

 

 

 

 

Experimentul ca metodă de învățământ presupune învățarea prin descoperire (ca procedeu). 
Acesta poate fi folosit în orice moment al lecției, fiind ales în funcție de scopul pentru care e propus: 
captarea atenției, dobândire de cunoștințe, consolidare de cunoștințe, evaluarea cunoștințelor. În 
același timp, activitățile școlare devin distractive și captivante. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 
Prof. pt. înv. primar Chirilov Mihaela-Simina                                                                 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Popești 

 
Activităţile extracurriculare  se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţii le de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop  educaţional, dar mai 
puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport 
cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi 
pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 
educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare.  

Deşi activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, 
totuşi ele nu valorizează întotdeauna la maxim unele competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi 
interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, 
deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi. 

Unele dintre aceste activități au putut fi realizate în perioada pandemiei în mediul școlar 
online. Cum ar fi de exemplu, vizite online ale unor muzee sau grădini botanice, vizionarea unor 
filmulețe educative, discuții și întrebări adresate în cadrul unei întâlniri online cu medicul de familie 
sau organizarea unor concursuri online. Acest lucru l-am încercat și eu împreună cu elevii clasei mele. 
Astfel, cu sprijinul părinților am organizat concursul de Paște intitulat “Cel mai frumos ou de Paște”. 

 Acest concurs l-am organizat și în format fizic înainte de apariția pandemiei. Am hotărât să 
acceptăm provocarea de a organiza același concurs doar că de data aceasta în mediul online.În cadrul 
concursului fiecare copil a prezentat un filmuleț de cel mult 3 minute, filmuleț în care am putut 
observa felul în care și-au colorat și decorat oul de Paște, ou pe care mai apoi îl vom juriza.Jurizarea 
s-a făcut prin votul colegilor. 

Fiecare copil a putut vota o singură dată, un singur ou, la alegere dintre cele prezentate de 
către colegi.Pentru ca toți elevii să se simtă valorizați am oferit diplome de participare tuturor. 

Jurizarea a cuprins mai multe categorii cum ar fi : cel mai frumos ou, cel mai mare ou, cel mai 
mic ou, cel mai colorat ou. Încântarea elevilor și reacțiile lor, atât din timpul vizionării filmulețelor 
cât și după încheierea concursului m-au făcut să fiu încrezătoare că indiferent de situațiile prin care 
trecem, un colectiv unit poate realiza lucruri minunate împreună, inclusiv activități extrașcolare în 
format online. 

 
 

Bibliografie: 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE                                                                                           
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– EXEMPLE DE BUNE PRACTICI - 

 

PROFESOR CHIRIPUCI NICULINA                                                                         
GRĂDINIŢA NR. 1 MĂGURELE - JUDEŢUL ILFOV 

             

 

Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii , asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a copiilor.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară, prin care copilul face cunoştinţă 
cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor 
în rolul de spectator, valoarea ei deosebită constă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent la afectivitatea copilului. O astfel de 
activitate extracurriculară organizată și desfășurată în anul școlar 2020/2021 în activitatea online a 
fost „Hai la teatru, hai la joacă!”  

Copiii au primit linkurile pentru a viziona diverse spectacole de teatru cum ar fi Scufța Roșie, 
Pinocchio, Cei trei purceluși.... După vizionarea spectacolelor de teatru am organizat împreună cu 
copiii dramatizari iar cei mici s-au costumat și au interpretat rolurile personajelor din povești jucând 
și ei rolul unor mici actori. Întâlnirile au avut loc pe Zoom iar copiii au fost încântați și a fost nevoie 
să reluăm aceste activități pentru a da posibilitatea tuturor copiilor sa fie actori și să interpreteze cel 
puțin un rol. 

Înainte ca bucuria sărbătorilor Pascale să transforme fiecare bucătărie într-o mică făbricuţă, 
preşcolarii grupei mici a Grădiniţei nr.1 Măgurele, judeţul Ilfov, au aflat cum se fac colacii, pâinea şi 
cozonacii vizionand cateva filmulețe. Apoi împreună cu părinții au pregătit cozonaci, prăjituri și au 
vopsit ouăle. Au postat pe grupul clasei fotografii cu produsele lucrate de ei și au realizat o expoziție 
culinară: „Pregătiri pentru Paște!” 

O altă activitate desfășurată online a fost activitatea intitulată: ”Fantezii de primavara”.  
Preșcolarii grupei mici 1 au realizat: mărţişoare, felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 Martie şi 8 
Martie și au utilizat materiale refolosibile.  Au învățat cântece şi poezii adecvate sărbătorilor de 
primăvară -“E ziua ta, mămico!”. Apoi la următoarea întâlnire de pe Zoom au recitat poeziile și 
cântecele dedicate mamei realizând astfel o mică serbare. 

O activitate cu impact deosebit asupra preșcolarilor au fost activitățile din cadrul Proiectului 
educativ ”Împreună pentru un mediu curat!”. Acest proiect a fost inițiat cu doisprezece ani în urmă și 
se desfășoară anual. Una din activițile incluse în proiect a fost colectarea deșeurilor de hârtie, predarea 
lor la un centru de colectare. În anii școlari trecuți colectam deșeurile de hârtie în grădiniță, le predam 
unui centru de colectare iar din banii obținuți cumpăram flori și pomi pe care apoi îi plantam împreună 



cu copiii în curtea grădiniței. Realizam și întreceri între grupe- grupa care a colectat cea mai mare 
cantitate de hârtie.  

Copiii primeau diplome și diverse stimulente. Anul școlar 2020/2021 fiind un an școlar altfel 
decat cei de pâna acum, datorită pandemiei, nu ne-a oferit posibilitatea de a ne continua proiectul în 
același mod dar am reușit să ne adaptăm. Astfel proiectul a fost prezentat părinților și preșcolarilor în 
luna septembrie, colectarea hârtiei și predarea acesteia s-a realizat individual pana în luna martie 
2021. Apoi fiecare copil împreună cu părinții a plantat flori și pomi în curtea casei lor sau a bunicilor. 

Aceste activități au fost descrise de către copii cu entuziasm la întâlnirile noastre de pe Zoom. 

Activităţile extracurriculare, chiar dacă sunt desfașurate în online, fiind bine alese și pregătite, 
sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se  dezvoltă  spiritul  practic,  operaţional,  manualitatea,  dând  posibilitatea  fiecăruia  
să  se  afirme conform posibilităților sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie  regulilor,  asumându-şi  responsabilităţi.   

Dascălul are, prin acest tip de activitate  posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea 
copilului pentru viaţă. Reușita acestor activități depinde în primul rând de dascăl, de talentul său, 
de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune grupa de copii . 

 

 

 

  



 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                                                
ŞI IPORTANŢA PARTENERIATULUI CU FAMILIA 

 

Prof. Inv. Preşcolar: Chiriţă Daniela                                                                               
G. P. P. „Albă ca Zăpada”, Piteşti 

 
Grădiniţa este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile  
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la grădiniţă, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Copiii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 



noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ.  

Copiii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

In contextul desfăşurării activitătilor extraşcolare cu preșcolarii in sistem on-line,  aceştia au 
beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în domeniu IT, învățând 
să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut posibilitatea să învete lucruri 
noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 
observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al 
acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp real atat de la copil, cât și de 
la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma de educație dirijată pentru 
preșcolari.   
  



 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Prof. învățământ primar, Chiriță Dorina Mariana 
Școala Gimnazială Nr. 1 Frumușița, jud. Galați 

 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”)  

Multă vreme s-a considerat, în mod eronat, că activitățile extrașcolare nu sunt foarte importante 
în atingerea obiectivelor propuse la clasă.  

Ultimii doi ani, în care ne-am confruntat cu restricțiile impuse de pandemia Sars Cov2, ne-au 
arătat că aceste activități sunt cu adevărat importante. O lume întreagă a preluat Campania ”Totul va 
fi bine” în perioada de vârf a pandemiei. Aceasta a pornit atunci din Italia și s-a extins rapid pe rețelele 
de socializare din toate țările. Copii și adulți deopotrivă au fost captați de mesajul pozitiv, iar școala, 
”aruncată” în mediul online într-o experiență cu totul unică la acea vreme, a preluat timid mesajul 
care parcă dădea tuturor speranța că… ”totul va fi bine” într-un final.  

Pornind de la mesajul motivational, cu toții ne-am dat seama că ceea ce conta printre altele era 
starea de bine. La ciclul primar în special, cadrele didactice s-au străduit cum au știut mai bine să facă 
față noilor condiții. Activitățile de predare-învățare au fost combinate cu activități care altă data ar fi 
făcut parte din buchetul activităților extrașcolare, iar temerile și opiniile eronate au fost înlăturate. 
Am descoperit cu toții că aceste tipuri de activități erau importante, nu doar pentru elevi, ci și pentru 
noi, profesorii.  

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  
a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

Deoarece acest tip de interacțiune nu implică doar învățarea formală, el desfășurându-se într-
un mediu diferit de sala de clasă, elevii au răspuns foarte bine la îmbinarea activităților de predare-
învățare cu cele extrașcolare. Școala online a fost momentul în care toată lumea a realizat cât de mult 
ne lipsesc aceste activități realizate față în față. Școala online a fost momentul în care s-au depășit 
bariere, cadrele didactice reușind să-i descopere altfel pe elevi și să pătrundă dincolo de formalitățile 
relației profesor-elev. 

Cu toate că timpul este cel mai mare inamic al acestor tipuri de activități, printr-o pregătire 
minuțioasă, rezultatele își merită efortul. Pe toată perioada de învățare online activitățile extrașcolare 
au reușit să aducă un mare plus procesului de învățare, contribuind la descoperirea unor aptitudini ale 
elevilor. Elevii care erau mai timizi au reușit să depășească această barieră și să se exprime și în alte 
moduri. 

Cu toate efectele negative ale pandemiei SarsCov2, nu putem nega și anumite aspecte positive. 
Asftel, în perioada martie-iunie 2020 marile muzee ale lumii și-au deschis porțile virtuale, invitând 
vizitatorii din toate colțurile Terrei să le pășească pragul. Astfel, școlarii noștri au beneficiat de 
imagini și informații la care, într-o perioadă normală, ar fi fost greu spre imposibil de ajuns. 



În plus, în plin lockdown toate cadrele didactice s-au străduit să aducă o stare de bine celor 
mici, toți ne-am dat seama cât de importantă este starea de bine, nevoia de a-i ști bine pe cei dragi, 
cunoscuți. Astfel activitățile au fost gândite astfel încât să contribuie la starea de bine, la ridicarea 
moralului copiilor… și al adulților. Atât cadrele didactice, cât și copiii și-au dezvoltat abilități noi și 
au pătruns într-un univers care în mod normal ar fi fost greu de cucerit.  

Activitățile extraşcolare realizate în perioada pandemiei au venit în sprijinul demersului 
didactic, așadar merită dezvoltate toate lucrurile învățate în această perioadă, deoarece s-a văzut cât 
de importante au fost pentru noi și pentru elevii noștri. 
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ȘCOALA ALTFEL DE ACASĂ                                                                             
Planificarea activităților grupei mari Steluțe 

 
Prof. înv. preșc. CHIRIȚĂ OANA,                                                                             

Grădinița cu program prelungit nr. 28, Ploiești 

 
LUNI: 

 Am grijă de mine 
 

Recomandări: 

 Culcați-vă devreme 
 Spălați-vă des pe mâini  
 Spălați-vă dinții regulat 
 Mâncați doar la masă 
 Jucați-vă cât de mult puteți 
 Faceți zilnic mișcare 
 Cântați, dansați, fiți bucuroși 
 La sfârșitul zilei realizați un desen/pictură/activitate practică legată de această temă  

 

Link-uri: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk Reguli pentru un stil de viață sănătos 
 https://www.youtube.com/watch?v=-ptZ864cFGM BabyRiki (Igiena copiilor) –  

Desene animate  
 https://www.youtube.com/watch?v=eTdbqtCizfs FIXIKI - Periuța de dinți (Ep. 12) 
 https://www.youtube.com/watch?v=kt3G9CBMkLw Povestea lui Dintisor _ 2 

 

MARȚI 

 Arta din farfurie 
„Nimic nu-i sigur în viață. Mai bine-ți începi masa cu desertul” (Ernestine Ulmer) 
 

Recomandări: 

 Creați un sandviș amuzant din fructele sau legumele preferate, dar și din alte ingrediente  
 

Sugestii:  

 Câteva modele de sandvișuri delicioase și haioase (poze atașate) 
 

MIERCURI 

 Povești în familie 
„Unul dintre cele mai mari daruri pe care adulții le pot face urmașilor și societății este să le 

citească copiilor.” (Carl Sagen) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.youtube.com/watch?v=-ptZ864cFGM
https://www.youtube.com/watch?v=eTdbqtCizfs
https://www.youtube.com/watch?v=kt3G9CBMkLw


Recomandări: 

 Citiți o poveste copilului 
 Realizati o poveste după imagini impreună cu copilul 
 Teatru de păpuși dintr-o secvență preferată 
 Faceți o poză și arătați-ne povestea/cartea preferată 
 Realizați un semn de carte 

 

Link-uri cu diferite povești: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hpL-SdfLo-4  Printesa si Bobul de Mazare  
 https://www.youtube.com/watch?v=4Zy9c6JRCco Casuta din oala poveste 
 https://www.youtube.com/watch?v=nzhPyaR8NBY Povestea florilor fermecate 
 http://www.itsybitsy.ro/activitate-de-ziua-mondiala-cartii-semne-de-carte-vesele/ 

 

JOI  

 Jocuri dragi 
Recomandări:  

 Alegeți-vă unul sau mai multe jocuri preferate și partenerul/ 
partenerii de joc 

 Competiția este bună, dar mai importantă este distracția 
 În cazul în care nu aveți vreun joc la îndemână, vă puteți 

confecționa unul sau vă puteți inspira din urmatoarele linkuri cu jocuri 
 

Link-uri cu diferite jocuri: 

 https://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/jocuri/ 
 

VINERI 

 Micul creator 
 

Recomandări: 

 De această dată nu există recomandări. Lăsați copiii să își antreneze 
 creativitatea! 

 Așteptăm fotografii cu creațiile micuților. 
 

Link-uri cu diferite tutoriale: 

 https://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/experimente-pentru-copii/ 
 https://www.mykidstime.com/things-to-do/50-brilliant-ideas-for-art-crafts-for-kids-that-

are-worth-the-mess/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=0FlzNA70QUU  Art Attack – Pizza din lut 
 https://www.youtube.com/watch?v=m5f-XAfiKlw Cum sa faci baloane de sapun 
 jucării din materiale reciclate curate 

 

Sursa imaginilor: PINTEREST 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpL-SdfLo-4
https://www.youtube.com/watch?v=4Zy9c6JRCco
https://www.youtube.com/watch?v=nzhPyaR8NBY
https://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/experimente-pentru-copii/
https://www.mykidstime.com/things-to-do/50-brilliant-ideas-for-art-crafts-for-kids-that-are-worth-the-mess/
https://www.mykidstime.com/things-to-do/50-brilliant-ideas-for-art-crafts-for-kids-that-are-worth-the-mess/
https://www.youtube.com/watch?v=0FlzNA70QUU
https://www.youtube.com/watch?v=m5f-XAfiKlw


 

Proiectul                                                                                                                           
”Sensibiliser nos enfants à la protection de la planète” 

 
Prof. Chiș Anca Maria                                                                                                        

Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad 

 
Proiectul la care am luat parte, Sensibiliser nos enfants à la protection de la planète, organizat 

de ViitorPlus, asociația pentru Dezvoltare Durabilă, cu sprijinul Ambasadei Franței la București și a 
Institutului Francez din România, s-a adresat profesorilor care predau limba franceză în liceele din 
România, precum și elevilor acestora. Activitățile s-au desfășurat în perioada ianuarie– mai 2021. 

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea și sprijinirea educației de mediu, astfel încât 
să crească, în rândul elevilor, nivelul de conștientizare cu privire la consecințele schimbărilor 
climatice și a felului în care ei pot contribui la soluții.  

Obiectivele specifice vizate au fost dezvoltarea de competențe, informații, atitudini privind 
protecția mediului în contextul schimbărilor climatice, pentru cel puțin 1.000 de elevi din România, 
dezvoltarea capacității de predare a educației ecologice folosind instrumente și metode moderne, 
inspirate din educația non-formala, pentru cadre didactice de limba franceză din România, facilitarea 
schimbului de experiență între cel puțin un profesor de limba franceză din România și colegi și 
instructori din Franța, sprijinirea activității didactice și a accesului la tehnologie prin oferirea 
accesului la materiale didactice inovatoare.  

În perioada 8 martie – 23 aprilie am desfășurat atelierele la clasele la care predau, majoritatea 
online, iar la clasele terminale cu prezență fizică, astfel încât am reușit să implic 105 elevi din școală. 
Impactul a fost același, extrem de mare pentru ambele variante, cursuri față în față sau online.  

Activitatea s-a desfășurat sub forma a 5 ateliere educaționale cu materiale suport în limba 
franceză pentru fiecare dintre atelierele incluse în proiect. Informațiile, conceptele și noțiunile au fost 
asamblate în 5 planuri de lecție, în care sunt inserate materiale de suport prezentate în 
platforma kahoot.it, la care au avut acces atât profesorul, cât și elevii. Scopul acestei platforme a fost 
să fixeze, într-o manieră distractivă, noțiuni de mediu. 

Elevii au urmărit materiale video referitoare la problemele generate de încălzirea globală, și-au 
însușit noțiuni noi de vocabular în limba franceză legate de tematica ecologiei și au participat 
interactiv la ateliere. A avut loc un schimb de idei între elevi menit să îi facă să conștientizeze 
impactul devastator pe care consumul global îl are asupra planetei noastre. Aceștia au fost rugați sa 
ofere exemple de acțiuni pe care le săvârșesc și care afectează mediul înconjurător (colectarea 
nediferențiată a deșeurilor, consumul inutil de apă sau energie electrică, lipsa de interes față de 
conservarea spațiilor verzi, puținele inițiative comunitare de reîmpădurire a zonelor defrișate, 
poluarea apei/aerului și distrugerea stratului de ozon, încălzirea globală, utilizarea excesivă a 
bunurilor de consum și risipa de hârtie care s-a generalizat în scoli din cauza nenumăratelor auxiliare 
utilizate pe durate scurte de timp sau prin multiplicarea diverselor fișe de lucru etc.). Elevii au fost 
marcați de complexitatea fenomenului global de suprasolicitare a mediului și de epuizarea implicită 
a resurselor naturale care sunt înlocuite cu surogate artificiale ce dăunează grav. 

Atelierele s-au desfășurat sub formă de jocuri, quizz, chestionare, propunând totodată activități 
care le-au stimulat imaginația și creativitatea. Astfel, elevii au creat desene, afișe, sloganuri pe 
tematica abordată. 

Obiectivele urmărite prin implicarea elevilor în cadrul proiectului ecOprovocarea de la nivelul 
școlii noastre au fost conștientizarea tinerilor asupra importantei mediului verde, cultivarea dorinţei 



de implicare individuală, descoperirea unor noi oportunități de carieră, implicarea în activități de 
voluntariat, dezvoltarea simțului responsabilității, spiritul de echipă, creativitatea, capacitatea de a 
convinge, competitivitatea, puterea de a aduce schimbări benefice în societate.   

Prin participarea la acest proiect, am avut prilejul de a intra într-o comunitate națională de elevi 
și profesori pasionați de mediu, care au adoptat comportamente prietenoase cu natura și care au acces 
la  materiale educaționale pe teme de mediu. 

 
  



 
Activitățile extrașcolare – între online și tradițional 

 
 

Prof. Tencuțiu Adrian 
Prof. Chiș Carmen Nicolette 

Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 
 
 
 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, 
care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului 
standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice 
de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative.. Diversitatea 
activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Exemple de activităţi extraşcolare  care pot  fi realizate și  în perioada pandemiei          
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale- tururi virtuale 

- oferă elevilor prilejul de a observa  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.        

Vizionarea unor emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează 
şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

Concursurile online pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru 
cei mici. 

Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 



stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.           

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, 
etc.        

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.   
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Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extrașcolare                                

Vizionările 
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Școala Gimnazială nr. 79, București 

 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   
spectacole   imprimă   copilului   un   anumit   comportament, o ţinută   adecvată   situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.   

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o 
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 
activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o 
îndrăgească. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 

Alte activităţi 

Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea 
sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit 
domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Concluzii 

Activităţile   extraşcolare   sunt   atractive   la   orice   vârstă.   Ele   stârnesc   interes,   produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei 
având posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, 
cât şi de cadrele didactice în măsura în care : 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   

- optimizarea procesului de învăţământ ; 

- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 



Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 
promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii 
trebuie   să   fie   îndrumaţi   să   dobândească:   o   gândire   independentă, nedeterminată   de   grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  
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A merge la școala tradițională înseamnă că elevii merg pe jos sau merg cu autobuzul la școală, 

stau în bănci sau se ridică pentru a juca jocuri educative, lucrează pe aceleași fişe de lucru și au de 
împlinit  sarcini în cadrul unui grup. Acesta este unul dintre lucrurile de care elevi mărturisesc că le-
a fost dor în timpul şcolii online din perioada pandemiei.  

Dacă iniţial, după confuzia de la începutul pandemiei, când cu toţii, elevi şi profesori a trebuit 
să învăţăm rapid să lucrăm online, am descoperit împreună modalităţi de lucru captivante, după o 
lungă perioadă de lucru online, majoritatea au înţeles că prezența fizică este hrănitoare, şi că oricât 
de interactive ar fi activităţile virtuale, acestea nu pot funcţiona ca fiind stimulante pe o perioadă 
foarte lungă de timp.  

Pentru a susține activități de învățare la distanță  s-au folosit cu entuziasm multe mijloace 
specifice deja cunoscute, dintre care Whatsapp, Facebook messenger etc. apeluri telefonice/ SMS/ 
canal de comunicare cu fiecare elev. Acestea au fost înlocuite repede de utilizarea resurselor 
educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, biblioteci 
online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps 
etc., platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass, 
aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video, videoconferințe precum Webex, 
Zoom, Meet, Teams, Skype. La acestea, s-au adaugat instrumente și aplicații online pentru activități 
de învățare cum ar fi de exemplu: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc., precum și 
platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. Toate acestea existau şi erau folosite 
însă într-o măsură foarte mică de către unii profesori mai pasionaţi de IT şi mijloace de predare 
alternative. Utilizarea noilor tehnologii în activități de învățare i-a determinat pe profesori să 
regândească procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare 
facilitată de platformele digitale. 

Totuşi, odată cu apariţia școlii virtuale, s-au descoperit o mulţime de modalităţi de a face 
activităţi fără a fi împreună fizic ca un grup. În școala online, elevii au participat la anumite 
evenimente oricând au decis ei fără să mai fie condiţionaţi de un program fix.  

Activitățile extracurriculare tehnico-științifice au fost în această perioadă un deliciu pentru  
copiii pasionaţi de misterele naturii. Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri 
de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru elevii de toate vârstele. 
Cunoștințele pe care le deprind elevii prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

Pentru elevii care sunt atraşi dea artele frumoase s-au creat atelierele creative de arte frumoase 
online. Astfel, împreună cu profesorii au avut ocazia să descopere că au talent artistic, au putut fi  
pictori, scriitori, actori, sculptori. 

Mulţi elevi au fost foarte încântaţi de atelierele de graphic design. Activitățile online de acest 
gen sunt foarte creative şi utile în viitorul apropiat. Copiii învăță să creeze propriul site, să editeze 
imagini și să facă grafică.     

Activitățile extrașcolare de turism virtual au făcut din copii mici exploratori. Le-au îmbogățit  
cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații de azi sau unele de mult 



apuse. Elevii au avut ocazia să aleagă să viziteze virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care și-au deschis porțile în această perioadă, în online. Pentru a-i diversifica 
activitatea, grădinile zoologice au fost şi ele destinaţie de “excursie virtuală” educativă.   

Atelierele de gătit care se desfăşurau fizic în trecut, au fost perfecte pe perioada şcolii online, 
totul fiind la îndemâna tuturor în propria casă. În această perioadă este sigur că alimentaţia copiilor a 
fost mai haotică şi lipsa de mişcare s-a simţit. Aceste ateliere au fost gândite ca lecții de nutriție, unde 
elevii află cum se pregătește mâncarea sănătoasă, dar își pot şi forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație.  

Atelierele de robotică pentru copii și adolescenți au fost şi ele ocazie de practicare a unor pasiuni 
sau de descoperire de noi pasiuni. Programarea unui robot necesită un spațiu fizic în care copilul are 
acces la materialele necesare și învață manual tot ce ține de robotică. Există însă programe care 
simulează mişcările roboţilor, astfel încât elevii să poată trăi experienţa programării lor destul de 
aproape de aceea în care au robotul la îndemână. Aceste ateliere dezvoltă creativitatea, gândirea 
algoritmică și capacitatea de rezolvare a problemelor în mod practic, în timp ce îi învață să 
construiască și să programeze roboți. Astfel ei se pregătesc pentru momentul în care vor reveni fizic 
la şcoală şi vor putea să aplice ceea ce au învăţat pe roboţi reali.  

Atelierele de improvizație sunt şi ele o modalitate distractivă, relaxantă prin care elevii pot 
învăţa prin joacă să vorbească în public sau să improvizeze fără emoţii. Acestea îi ajută ca, prin 
exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, să rostească 
corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine temerile interioare și să 
devină spontani, creativi, încrezători și adaptaţi la nou. Faptul că şi acestea au fost o opţiune. A fost 
foarte apreciat de elevi şi părinţi în egală măsură, deşi, la început, a fost ceva rezistență la nou. 

Alt exemplu de activități extrașcolare sunt cele de ecoturism și protecția mediului. Un copil 
responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, se poate forma la cercuri de ecoturism sau 
ecologie.  Aici elevii și-au dezvoltat spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a 
găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai 
frumoasă.  

Spre norocul tuturor toate aceste oportunități au fost create destul de repede online, astfel încât 
elevii nu au fost total privaţi de activităţile extraşcolare, dar, cu toate acestea, conform opiniei tuturor, 
ele rămân o soluţie pe care să o folosim doar ocazional, pentru diversificare, nefiind capabilă să 
înlocuiască toate avantajele prezenței fizice în locurile mai sus menţionate. 
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Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Pentru că sunt foarte multe idei de activități extrașcolare și extracurriculare, hai să vedem, mai 
întâi, la ce se referă ele și cum îți pot ajuta copilul. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului tău în 
această perioadă în care stăm acasă: 

Artele frumoase sunt valoroase în viața copilului tău, atelierele de arte îi stimulează empatia, 
abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă 
emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult.  De aceea e important să-
i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică care i se potrivește 
mai mult, cine știe, poti descoperi că ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor 
care va face furori pe scena comediei.            

Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei. Traversăm o perioadă în care 
alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la 
gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de 
a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. Alimentația 
haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare. România 
este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 copii e supraponderal), din cauza unei alimentații 
inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de 
activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele 
de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma 
obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să 
aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. O 
metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef 
creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

Curs online de pictură sau de sculptură. Improvizează un loc special pentru creație cât timp 
stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume. printr-un curs online 
de pictură sau de sculptură. 



În acest fel, îi vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie 
un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Activități extrașcolare de turism virtual. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-
au deschis porțile” în această perioadă, în online. Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe 
perioada carantinei, explorează alături de puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și 
transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Combate lenea și plictiseala cu această 
activitate online interactivă!  

Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului. Dacă vrei un copil responsabil și 
conștient de comunitatea în care trăiește, poți opta pentru cercuri de ecoturism sau ecologie. Pe lângă 
faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle cât de important 
e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și 
cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, copilul tău își dezvoltă spiritul 
de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și curajul 
de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă. Acest tip de activități extrașcolare sunt 
recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și 
captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans. Poate că fac parte tot din spectrul 
activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor după școală. Însă ce le face speciale este 
că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire a 
copilului tău mult mai complexă. Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-
o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a 
perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot 
mai liber și mai încrezător în potențialul său. 

Dacă ai un copil mereu curios să asambleze sau să descopere noi jucării, sau un adolescent 
fascinat de jocuri, programe, aplicații mobile și de felul în care sunt programate, alege cursurile 
concepute pentru pasiunea și viitorul lui. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul tău în această perioadă când totul s-a mutat în online. Pentru că știm că este o perioadă 
temporară, am inclus și câteva cursuri care nu pot fi adaptate la noul normal și care urmează să fie 
descoperite sau redescoperite atunci când normele de distanțare socială vor face posibilă desfășurarea 
tuturor cursurilor pentru copii. 
  
  

https://www.logiscool.com/ro
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Pandemia globlă a adus multe schimbări în toate domeniile de activitate ale oamenilor și a avut 
influențe modelatoare și în ceea ce privește activitățile preșcolarilor, cu precădere activitățile 
extrașcolare. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine 
în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

Mai departe vă voi prezenta câteva din cele mai atractive activități pe care le am pus în practică 
în situația pandemică actuală: 

1. Ateliere creative de arte  
Atelierele de arte stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 

imaginația. Mai mult, ajută la înțelegerea emoțiilor mult mai bine și la dezvoltarea unui viitor adult. 
De aceea e important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistic 

li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. 

 
2. Activități extrașcolare de turism virtual  
Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vreți să-I ajutați pe 

copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăieșc, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, puteți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online.  

http://www.muzeulvirtual.ro(MUZEUL DE ISTORIE) http://www.zona3d.ro(GRADINA 
BOTANICA) 

 
3 Activitate practic – gospodărească: 

 “Micuțele gospodine pregătesc produse de patiserie” 

- Sugestii despre modul de lucru; 
- Oferirea feedbackului de către părinți prin postarea filmulețelor cu activitatea copiilor; 

Toate activitățile desfășurate în mediul online, în perioada de suspendare a cursurilor impusă 
de pandemia COVID-19, au avut un impact deosebit asupra copiilor și părinților. Aceștia au fost 
încântați de materialele prezentate, de sugestiile privind modul de lucru, de atenția și sprijinul acordat 

http://www.muzeulvirtual.ro(muzeul/
http://www.zona3d.ro(gradina/


în această perioadă de către educatoare, de încurajările și aprecierile pozitive asupra muncii copiilor,  
participând într-un număr mare la activități.  

Prin gătit și lecții de nutriție,copiii învață să aibă dexteritate șis ă se coordoneze mult mai bine, 
în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singuri 
mâncarea sănătoasă. 

 
4. Spectacole de teatru 
Spectacolele de teatru sunt un deliciu care se adresează tuturor categoriilor de vârste. Faptul căs 

pectacolul, în sine, este un instrument de joacă, de divertisment asigură un context pozitiv în care se 
pot cultiva valori și modele atât de utile celor mici în evoluția lor, pentru o creștere echilibrată, 
armonioasă și sănătoasă. Păpușile, atât de dragi copiilor, impresionează și atrag prin expresivitatea 
lorși devin o proiecție a lumii, se îmbracă în semnificații și comportamente pentru ca cei mici să 
priceapă, să înțeleagă și să invețe despre lume, despre viață.  

 
5. Dans și mișcare 

Pentru a le oferi copiilor un bun început în viață, este important să îi obișnuim să facă mișcare 
zilnic. Mișcarea, fie prin joc, fie prin exerciții fizice, ar trebui să facă parte din rutina zilnica a copiilor, 
la fel ca spălatul pe dinți. 

Dansul este una dintre activitățile suverane, pe care experții în educație timpurie o recomandă 
cu prioritate pentru că dezvoltă abilități nebănuite în primii ani de viață. 

Însă dansul reprezintă mai mult decât o activitate fizică pentru copii. Dansul mărește puterea 
de concentrare a copiilor, intensifică metabolismul și sporește coordonarea. 

 

 “Dansul Zanei Toamna”   



Părinții s-au implicat foarte mult, punând la dispoziția copiilor materialele necesare desfășurării 
activităților și ajutându-i la realizarea acestora. Ne-au oferit feedback pozitiv de fiecare dată, postând 
pe grupul de whatsapp al grupei poze cu aspecte din activitatea copiilor dar și cu lucrările realizate 
de aceștia. 

Copiii, satisfăcuți de rezultatul muncii lor, au fost apreciați și felicitați pentru fiecare activitate 
desfășurată, fiind astfel motivați să participe cu interes la cât mai multe activități propuse și într-un 
număr cât mai mare. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.  

Copiilor li se dezvoltă spiritual practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia 
să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bunăvoie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-idirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. 
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Oricât de importantă ar fi educația curriculară prin procesul de învățare, ea nu epuizează sfera 
influențelor formative exercitate extracurricular asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber 
al copilului, în care viața capătă alte aspect decât cele din procesul de învățare școlară. Activitățile 
extrașcolare reduc stresul pe care îl presupune munca în școală, protejează sănătatea emoțională a 
copiilor, asigurându-le o dezvoltare armonioasă. 

Valoarea activităților extrașcolare constă în abordarea multi-, trans - și interdisciplinară a unor 
domenii de mare interes pentru elevi, domenii pe care ei înșiși le aleg împreună cu cadrul didactic. 

Experiența predării on line a scos în evidență faptul că, însușirea cunoșțințelor teoretice s-a 
realizat la un nivel mai ridicat, în comparație cu competențele socio-emoționale. Pentru dezvoltarea 
acestor competențe elevii au nevoie de interacțiune, socializare și relaționare. 

Deși, pandemia globală de Covid-19, a îngrădit oarecum desfășurarea activităților extrașcolare, 
cadrele didactice au găsit modalități inedite pentru ca aceste activități să se desfășoare și să-și atingă 
obiectivele stabilite. 

Astfel, excursiile și vizitele la muzee, grădini zoologice și botanice, au fost înlocuite cu vizite 
virtuale. O selecție impresionantă de muzee internaționale și naționale “și-au deschis porțile” în 
această perioadă, în mediul online. Copiii, împreună cu cadrele didactice, au putut face cunoștință cu 
locuri îndepărtate la care ar fi ajuns fizic cu greu, transformând aceste excursii virtuale în veritabile 
lecții educative. 

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Pandemia a fost o perioadă benefică de a găti împreună cu copiii și de a 
descoperi arta culinară mai mult ca niciodată.  

Activitățile extrașcolare pot devein lecții de nutriție, cursuri sau ateliere de gătit unde nu doar  
vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ . 

În cadrul acestei activități elevii au realizat împreună cu părinții un meniu sănătos pentru o zi, 
s-au filmat/fotografiat împreună cu părinții, au prezentat în fața colegilor realizarea activității. 

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, copilul tău își 
dezvoltă capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care 
să-i facă viața mai frumoasă. Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste 
fragede, pentru că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru 
adolescenți. 

În timpul pandemiei am încurajat elevii să recicleze selectiv, să ecologizeze zona din jurul 
locuinței, să hrănească păsărelele. I-am încurajat să fotografieze activitățile pe care le-au desfășurat, 
realizând un ppt cu pozele trimise.  



Dacă activitățile enumerate ai sus îi ajută pe copii să gândească logic și analitic și să rezolve 
probleme, atelierele de arte le stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea 
și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

În cadrul acestor activități elevii au avut  șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică: 
desen, actorie, muzică. Desenele realizate au fost expuse virtual pe site-ul școlii și pe rețelele sociale, 
recunoscându-li-se astfel meritele. Scenetele interpretate online au fost apreciate cu aplauze  și voie 
bună, creând, astfel, o atmosferă prietenoasă și constructivă. 
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EDUCAȚIA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

Autor: prof. înv. Preșc. Ciară Georgiana,                                                                         
G.P.P. Steluțele Mării, Constanța 

 
 

Asemenea tuturor metodelor de predare – învățare, și învățarea online are avantajele și 
dezavantajele sale. Identificarea acestora ajută la crearea unor strategii eficiente ce asigură  
preșcolarilor un proces eficient și neîntrerupt de predare – învățare. 

Unul dintre cei mai folosiți termeni în pandemie, și în ceea ce privește educația a fost „noul 
normal”. Noul normal in educație constă în crearea și utilizarea unor metode și mijloace de învățare 
online. Astfel, s-au creat platforme de învățare online, pentru ca preșcolarii să beneficieze în 
continuare de procesul instructiv- educativ.  

Și activitățile extracurriculare sunt abordate tot din aceasta perspectivă. Concursuri, festialuri, 
expoziții și-au adaptat regulamentul pentru participare indirectă, online. 

  

Care ar fi avantajele învățării online? 

1. EFICIENȚA 
Învățarea online oferă cadrelor didactice o modalitate eficientă de a transmite informații 
preșcolarior.  Există o serie de instrumente, cum ar fi: video-uri, PDF-uri, podcast-uri, 
wordwall-uri  pe care cadrele didactice le pot folosi cu success in procesul instructive-educativ 
online. 

2. ACCESIBILITATEA TIMPULUI I A SPAȚIULUI 
Învățarea online le permite preșcolarilor să participe la activitățile organizate din orice locație. 
 
 
Putem vorbi insă și despre unele dezavantaje ale învățării online: 
 

1. INADAPTABILITATE LA EXPUNEREA PRELUNGITĂ LA ECRANE 
În rândul preșcolarilor, atunci când vorbim de învățarea online, trebuie să avem în vedere 
faptul că aceștia nu trebuie expuși timp îndelungat în fața ecranelor și capacitatea de 
concentrare a acestora este redusă. Așadar, activitățile online trebuie să fie scurte, captivante 
și interactive pentru o eficiență sporită 

2. PROBLEME CU TEHNOLOGIA  
O altă provocare în rândul activitățilot online o reprezintă conexiunea la internet 

3. ABSENȚA SOCIALIZĂRII 
În rândul preșcolarilor și nu numai este foarte importantă socializarea, care lipseșteatunci când 
vorbim despere desfășurarea activităților online. Copiii învață prin joc, descoperire, munca în 
echipă, contact fizic, absente în mediul online. 

4. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 
Învățarea online solicită cadrelor didactice o anumită pregătire pentru folosirea instrumentelor 
de predare - învățare online. Astfel a fost nevoie de investiții in cursuri de formare pentru a se 
pune la punct cu noutățile tehnologice ce facilitează procesul instructiv – educativ online. 



  

Abordarea interdisciplinară a curriculumului şcolar 

 

Cichi Ani Felicia, profesor de limba și literatura română,                                                                                                                                  
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași 

 
Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că trăim într-o lume caracterizată de dinamism şi 

complexitate, lume care ne pune mereu în faţa unor provocări fără precedent. Şcoala, prin dascălii ei 
trebuie să-i pregătească pe elevi pentru aceste provocări. 

Pentru a face faţă acestor solicitări şi provocări ale lumii contemporane avem nevoie de 
capacitatea de a face transferuri rapide şi eficiente între diverse discipline, a colecta, sintetiza şi pune 
la lucru împreună cunoştinţe, deprinderi, competenţe dobândite în urma studiului.  

,,Succesul şcolar este dat de capacitatea elevului de a ,,performa” în cadrul diverselor discipline 
şcolare, pe când succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de 
a ieşi din ,,cutia” disciplinară, de capacitatea de a realiza conexiuni şi transferuri rapide care să 
conducă la rezolvarea eficientă a problemelor concrete cu care se confruntă. Dacă instruirea de tip 
disciplinar pune în prim plan caracterul academic al achiziţiilor educaţiei, abordarea integrată a 
curriculum-ului şi a temelor cross-curriculare pornesc de la problemele semnificative ale lumii reale 
şi de la nevoile de învăţare ale elevilor în contextual lumii de azi”1. 

Pentru ca elevii/tinerii să aibă success, învăţarea trebuie să depăşească cadrul formal al şcolii, 
să se extindă către sfera nonformală . 

Conceptul de învăţare a căpătat noi semnificaţii și datorită preocupărilor unor organizaţii 
internaţionale care, prin proiectele şi activităţile derulate, au propus documente de referinţă în acest 
sens. Astfel, putem aminti raportul către UNESCO privind educaţia în secolul al XXI-lea sau 
Convenţia privind Drepturile Copilului şi Declaraţia privind Educaţia pentru Toţi, redactate sub 
conducerea UNICEF. 

Conform acestor documente, educaţia  bună pentru toţi este un drept şi o necesitate. În studiul 
UNESCO, sunt introduşi patru piloni ai învăţării care, într-o viziune revizuită şi completată, potrivit 
lui S. Shaeffer:  

• ,,A învăţa să ştii/să cunoşti: a stăpâni instrumentele cunoaşterii-instrumentele esenţiale ale 
învăţării pentru comunicare şi exprimare orală, citire, scris, socotit şi rezolvare de probleme; a poseda 
în acelaşi timp o cunoaştere vastă, dar şi aprofundată a unor domenii principale; a înţelege drepturile 
şi obligaţiile specifice unei societăţi democratice. Cel mai important aspect al acestui pilon este 
considerat însă a învăţa să înveţi.  

• A învăţa să faci: a-ţi însuşi deprinderile necesare pentru a practica o profesie și a-ţi însuşi 
competenţele psihologice şi sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate, diverselor situaţii de 
viaţă; a te integra în viaţa socială şi în lumea muncii; a folosi instrumentele tehnologiilor avansate; a-
ţi satisface nevoile de bază şi a acţiona pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale. 

• A învăţa să munceşti împreună: a accepta interdependenţa ca pe o caracteristică a mediilor 
sociale contemporane; a preveni şi a rezolva conflictele; a lucra împreună cu ceilalţi pentru atingerea 

 
1 CIOLAN, L. Dincolo de discipline. Ghid pentru îmvăţarea integrată/cross-curriculară/Centrul Educaţia 2000+. 
Bucureşti: Editura Humanitas Educaţional, 2003, p.19. 



unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia; a participa activ la viaţa şi la conducerea 
comunităţii şi a creea o familie sănătoasă şi armonioasă. 

• A învăţa să fii: a-ţi dezvolta personalitatea şi a fi capabil să acţionezi autonom şi creativ în 
diverse situaţii de viaţă; a manifesta gândire critică şi responsabilitate;  a valoriza cultura şi a depune 
eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacităţi intelectuale, fizice, culturale; a manifesta simţ etic şi 
a acţiona pentru menţinerea unui climat de pace şi înţelegere.”2 

Este nevoie de o nouă abordare, de integrare curriculară, de globalizare a învăţării. Prin 
integrare înţelegem procesul prin care un element nou devine parte a unui ansamblu deja existent. 
Din punct de vedere curricular, J.Y. Boyer susţine că:,,...integrarea înseamnă organizarea, punerea în 
relaţie a disciplinelor şcolare, cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională; integrare mai înseamnă şi 
procesul şi rezultatul procesului prin care elevul interpreteză materia care este transmisă pornind de 
la experienţa sa de viaţă şi de la cunoștinţele pe care deja şi le-a însuşit.” 

Termenul de curriculum integrat sau de instruire integrată se referă la o anumită modalitate de 
predare, organizare şi planificare a instruirii care produce o interrelaţionare a disciplinelor. Integrarea 
situează procesul de învăţare în optica gobală a cunoaşterii şi stabileşte relaţii clare de convergenţă 
între cunoştinţele, deprinderile, competenţele, atitudinile şi valorile care îşi au bazele în interiorul 
unor discipline şcolare distincte. 

În funcţie de ce integrăm  (cunoştinţe, deprinderei, competenţe, valori, metode de lucru) şi cât 
de mult integrăm (armonizare, intersectare, corelare) distigem trei niveluri de abordare integrată a 
curriculum-ului. 

1. Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente, pe specificitatea 
acestora, promovând supremaţia disciplinelor formale. La acest nivel intradisciplinar pot să apară 
elemente de integrare: inserţia unui fragment în structura unei discipline (pentru a ajuta la clarificarea 
unei teme sau pentru a aduce informaţii noi) şi armonizarea (pentru a dezvolta unele capacităţi şi 
atitudini). 

2. Pluridisciplinaritatea se referă la situaţia în care o temă aparţinând unui domeniu este 
supusă analizei din perspectiva mai multor discipline care îşi păstrează structura şi rămân 
independente unele în raport cu celelalte. 

Fiecare disciplină ajută la clarificarea temei investigate fără să-i fie afectat propriul specific. 
Are loc o corelare între discipline în vederea clarificării unei probleme. Se poate utiliza între discipline 
înrudite sau care devin înrudite datorită temei. 

Întrebarea care se pune pentru această abordare integrată este: ,,Ce este important de învăţat în 
cadrul diferitelor discipline ?”. Fiecare disciplină rămâne puternică şi sunt încurajate legăturile dintre 
diversele câmpuri ale cunoaşterii care pot să crească relevanţa conţinutului. 

3. Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare. Încep să fie 
ignorate limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme comune diferitelor obiecte de studiu, care 
pot duce la realizarea obiectivelor de învăţare de grad mai înalt. Sunt implicate eforturi de cercetare, 
descoperire şi învăţare prin cooperare, metode şi tehnici de învăţare eficientă. În acest tip de abordare 
conţinuturile pierd din învăţare şi centarea se axează pe a învăţa să înveţi. Întrebarea care se pune în 
acest context este: ,,Cum pot fi învăţaţi elevii competenţe complexe de grad înalt ?”. 

Aşa cum arată Romiţă B.Iucu şi M.Manolescu: ,,…despre interdisciplinaritate s-a scris şi s-a 
vorbit cu interes şi, dintre toate experienţele, se pare că a avansat cel mai mult.[…] 

Acţiunea  de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextual sistemului 
educativ dat. Pentru a fi eficientă trebuie să se asocieze cu alte principii şi inovaţii specifice unui 

 
2 SHAEFFER, S. Convenţia privind  Drepturile Copilului şi Declaraţia privind Educaţia pentru Toţi -UNICEF. 1999, 
p.6. 



învăţământ modern. Este vorba despre regândirea învăţării şi evaluării în perspectiva educaţiei 
permanente, introducerea învăţării în clasă şi extinderea învăţării în grupuri mici.”3 

4. Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculum-ului. 
Abordarea este centrată pe viaţa reală, pe problemele importante aşa cum apar ele în context cotidian 
şi așa cum afectează vieţile diverselor categorii de oameni. 

Întrebarea care orientează demersul transdisciplinar este ,,Cum îi putem învăţa pe elevi să fie 
buni cetăţeni în viitor ?” Achiziţiile învăţării au sens doar prin contribuţia lor la succesul personal şi 
social al tinerilor în contexte culturale şi sociale diferite.  

  Argumentele pentru abordarea integrată a curriculumului sunt date de efectele pozitive ale 
integrării curriculare. Exemplificăm: 

• Curriculumul integrat îi ajută pe elevi să-şi aplice deprinderile. 
• O bază integrată a cunoaşterii conduce către o rapidă reconfigurare a informaţiilor în funcţie 

de nevoi; 
• Curriculumul integrat încurajează profunzimea învăţării şi aria mai largă de învăţare a 

acestui proces; 
• Curiculumul integrat promovează valori şi atitudini pozitive la elevi și asigură condiţiile 

optime de dezvoltare pentru toţi elevii, promovează colaborarea, creează conexiuni între discipline. 
 

Învăţarea bazată pe proiect. Proiectul interdisciplinar 

În învăţământul american de la începutul secolului al XX-lea, elevii dobândeau cunoştinţe 
importante şi abilităţi practice nu prin învăţarea disciplinelor, ci prin rezolvarea unor probleme reale 
în cadrul proiectelor.  

,,Proiectul este o modalitate de învăţare prin acţiune, o metodă interactivă amplă  şi un 
instrument de evaluare complexă prin care se formează omul independent, practic şi creativ.  

Metoda a fost creată de profesorul John Dewey şi a fost utilizaă în Europa după 1920. […] În 
învăţământul românesc predominant teoretic, pentru a satisface pragmatismul societăţii actuale este 
necesară o trecere spre strategii care facilitează dobândirea activităţilor practice cum este cea a 
proiectelor.  

Deoarece nu se pot trata toate programele şcolare prin cercetare proiectivă, elevilor le pot fi 
propuse proiecte care debutează în timpul lecţiilor, apoi continuă o perioadă în afara orelor de şcoală 
şi se finalizează prin prezentări şi dezbateri.”4 

 

  

 
3 IUCU, Romiţă; MANOLESCU, M.  Elemente de pedagogie . Bucureşti: Editura Credis, 2004, p.128. 
4 DULAMĂ, M.Eliza. Modele, stategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie. Cluj-Napoca: Editura 
Clusium, 2002, p.225. 



 

Dezvoltarea competentei digitale la elevi – o necessitate 

 
Daniela Cifor 

 
Trăim vremuri interesante care ne provoacă la autodescoperire și la o altfel de normalitate, 

imposibil de anticipat în urmă cu doar câteva luni. Școala altfel ne permite să scriem împreună o 
poveste nouă despre evoluție, descoperire, acceptare, împlinire și rezultate frumoase, poveste adresată 
tinerilor. Am convingerea că vom găsi resursele necesare pentru a păstra echilibrul între mediul 
virtual și activitățile participative, derulate în liniștea casei, alături de cei foarte apropiați, continuând 
să cultivăm ideea că aparținem ethosului școlar. 

Valorificăm această perioadă pentru a petrece timp sănătos, timp de calitate, cu membrii 
familiei. Școala altfel, școala de acasă ne oferă oportunitatea de a ne îmbogăți viața cu obiceiuri 
sănătoase, care ne vor aduce virtual, împreună, parcurgând provocările modulelor: Educația pentru 
sănătate și nutriție, Ateliere de creaţie, Vizite virtuale la marile muzee etc. Pentru toate acestea este 
nevoie de competenţe digitale. 

Tehnologia digitală este inovația secolului XXI și ne modelează felul în care trăim, gândim și 
ne creștem copiii. Copiii noștri sunt printre primele generații care se nasc, cresc și trăiesc în această 
lume digitalizată și sunt așa-numiții „copii digitali”. 

Fenomenul tehnologiei digitale a prins proporții uriașe și a adus cu sine o serie de schimbări 
pozitive precum comunicarea facilă, resurse pentru educație și învățare, aplicații care să ne facă viața 
mai ușoară – aplicații pentru gătit, sport, muzică etc. 

Indiferent de țară, de contextul cultural și de specificul național, sistemele de educație trec la 
aceste reforme pentru adecvarea școlii la o nouă epocă, unde absolventului i se cere mult mai mult 
decât o specializare și/sau cultură generală. Provocarea cea mai mare este aceea că – dincolo de orice 
fel de retorici – absolventul chiar trebuie să învețe pe tot parcursul vieții. 

Ca urmare a eforturilor de optimizare a educaţiei la nivel european, din perspectiva adecvării 
şcolii la caracteristicile pieţei muncii, un grup de lucru al Comisiei Europene a redactat şi promovat 
în 2006 un document care îşi propune să ofere un „profil de formare european” structurat pe baza a 
opt competențe cheie- comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competenţe 
matematice  și competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii, competența digitală, a învăța să înveți, 
competenţe sociale şi civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală. 

Competenţele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, 
abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru 
învățarea pe parcursul întregii vieți. 

Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea 
cu încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru 
informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. Ea ne ajută să stăpânim 
şi alte competenţe-cheie, cum ar fi comunicarea, competenţele lingvistice sau cele de bază în 
matematică şi ştiinţe,fiind esențială pentru educație, viață profesională și participare activă în 
societate. 



Dobândirea acestei competente si stapânirea ei se realizează structurat în cinci domenii: 
alfabetizarea digitală și informațională, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, siguranță 
și soluționare de probleme. 

Competenţa digitală (abr – TSI – Tehnologia societăţii informaţiei) Cunoştinţe – înţelegerea şi 
cunoaşterea naturii, a rolului şi a oportunităţilor TSI în contexte cotidiene: în viaţa personală, socială, 
profesională.  

Include aplicaţiile principale de tipul: procesor word, foi de calcul, baze de date, stocarea şi 
gestionarea informaţiilor; înţelegerea oportunităţilor şi a riscurilor potenţiale ale internetului şi ale 
comunicării prin mediul electronic (e-mail, reţea) în contexte de: muncă, petrecerea timpului liber, 
schimbul de experienţe, colaborarea în reţea, învăţare, cercetare; înţelegerea modului prin care TSI 
sprijină creativitatea şi inovaţia, conştientizarea aspectelor care ţin de validitatea şi autenticitatea 
informaţiilor disponibile precum şi de principiile legale şi etice implicate de folosirea interactivă a 
TSI. Abilități – abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi a o folosi într-o manieră critică 
şi sistematică, apreciind relevanţa acesteia, diferenţiind între real şi virtual şi recunoscând legăturile 
dintre acestea; abilităţi de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege 
informaţii complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet; folosirea TSI 
pentru sprijinirea gândirii critice, a creativităţii şi a inovaţiei. Atitudini – atitudine critică şi reflexivă 
faţă de informaţia disponibilă, responsabilitate în folosirea mijloacelor interactive, interes pentru 
implicarea în comunităţi şi reţele pentru scopuri culturale, sociale şi/ sau profesionale. 

Este larg acceptat faptul că formarea competenței digitale trebuie să înceapă de la o vârstă mică, 
însă deciziile legate de tipologia tehnologiilor și timpul alocat acestora trebuie bine cântărite. 

În cazul învăţămîntului primar, formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale se va efectua atît 
în cadrul disciplinelor de bază, cât şi în cadrul componentelor curriculare opţionale (exemplu Jocul 
cu calculatorul). Un rol important în formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la acest nivel de 
învăţămînt îi revine învăţămîntului non formal şi celui informal. Contexte non formale şi informale 
de învăţare a utilizării TIC – vizite la instituţii din comunitate în cadrul cărora sunt utilizate 
tehnologiile de informare şi comunicare (bancă, studio fotografic, întreprinderi, primărie, magazine 
etc.); 

• vizite la muzee tehnice sau expoziţii de specialitate; 

• înregistrarea audio sau video cu ocazia unor evenimente speciale (vizite, serbări, expoziţii 
etc.) cu ajutorul diferitelor aparate şi softuri digitale; 

• concursuri de jocuri educative pe calculator. 

Există resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 
sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor 
live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, 
Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru 
filme, teme și studiu individual. 

Evoluția tehnologiei și integrarea ei în toate sectoarele de activitate ale societății a condus la 
solicitarea sistemului educației de a face față noilor cerințe și provocări pentru școală, pentru actorii 
ei, dar și pentru cei responsabili cu formarea lor. 

Cadrele didactice au analizat  noile resurse tehnologice ,punând accent pe nivelul de utilizare a 
acestora pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților educative și tipurile de aplicații 
folosite ,au utilizat manualele digitale. Cu toate că transformarea erei digitale a impus, favorizat și 
îmbunătățit accesul la resurse TIC în școli, există diferențe semnificative între acestea, în funcție de 
mediul în care funcționează, urban sau rural, în detrimentul celor din urmă, cărora încă le lipsesc 
dispozitivele tehnologice de bază. Acest aspect constituie o dificultate majoră, în condițiile în care se 



așteaptă asigurarea de șanse egale la o educație de calitate, la acces la tehnologie, într-o societate care 
cere tineri pregătiți din punct de vedere tehnologic și digital. 

Interesul evident al elevilor pentru activități ce presupun utilizarea internetului și observând 
scorurile mari pentru competențele de lucru cu motoare de căutare pe Internet se conturează nevoia 
alfabetizării informaționale a elevilor, întrucât cei mai mulți nu posedă competențe de utilizare etică 
și legală a informațiilor din mediul online. Astfel, este necesară acordarea unei atenții sporite 
sarcinilor care ar putea viza alfabetizarea informațională și pe cea tehnologico-pedagogică, care să 
fie incluse în activitățile desfășurate cu ajutorul resurselor digitale. 
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Școala on-line a schimbat mult și o parte a activităților extrașcolare  cu elevii.  
Trecerea de la tradițional la on-line,a însemnat și schimbarea radicală a activităților  

extrașcolare,cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze din mers. Activitățile în această perioadă 
de criză au fost adaptate astfel încât ele să corespundă nevoilor emoţionale și educaționale ale elevilor 
și chiar ale părinților. 

Activităţile extraşcolare sunt importante în dezvoltarea copilului, el va învaţa să socializeze, să 
fie responsabil şi să respecte oamenii din jurul lui. 

Fie că este sport sau muzică, fiind implicat într-o activitate care are loc în afara şcolii  aduce 
multe beneficii. Încurajând copilul să se implice într-o astfel de activitate, este cea mai bună cale să 
îl ajuţi să-şi dezvolte abilităţile. 

Un mare beneficiu al copilului, în implicarea sa în activităţile extraşcolare este acela ca va 
învaţa despre împărţirea şi respectarea timpului, despre munca în echipă şi respectarea coechipierului. 
Va învăţa de asemenea, despre angajamentele pe termen lung şi despre cât de importantă este 
contribuţia sa în activitatea pe care o desfăşoară. 

Este important pentru ei să găsească o activitate la care se pricep şi să fie apreciaţi, acest lucru 
duce la creşterea respectului de sine. Copiii au nevoie să se implice în astfel de activităţi tocmai pentru 
a se putea descurca atunci cand sunt puşi într-o situaţie dificilă, să fie încrezători în deciziile pe care 
le iau. 

Educaţia prin activităţile extraşcolare urmareşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă varstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.În 
cadrul acţiunilor turistice, copiii îşi pot dezvolta afecţiunea faţă de natură, faţă de om şi realizarile 
sale. Aceştia sunt foarte receptivi la tot ce li se arat sau li se spune în legătura cu mediul, fiind dispuşi 
să acţioneze în acest sens. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multa creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Majoritatea spațiilor culturale sunt închise în perioada de pandemie.Si dacă tot suntem 
îndemnați să stăm acasa avem posibilitatea de a vizita locuri frumoase și prin intermediul  ecranului-
virtual: vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţării. Vizionarea unor filme, spectacole 
de teatru precum şi a emisiunilor tv specifice vârstei lor, poate constitui de asemenea o sursă de 
informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante, astfel 
face cunoştinţă cu lumea artei. 

Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere,  
încredere,  recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari şi recunoaştere a 
aptitudinilor.  

Activitatea educativă şcolară si extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 
tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 
responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi 
cea comportamentală. 
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Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. Activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte 
diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile 
extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. 

Pandemia a afectat activitățile extrașcolare pentru elevi. În pandemie, copiii nu prea mai au ce 
face. Nu mai participă la olimpiade și nu mai fac sport cu colegii. 

În această perioadă elevii se pot orienta spre unele cursuri online gândite să le dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lor. 

Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un 
ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Dacă copilul este pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii există cluburi și 
cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, 
potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de 
izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de instructori care 
adaptează curricula pentru noul format. 

Cunoștințele pe care le deprind copiii, prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 
roboți îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile idei și 
mai creativi. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  Dacă cele din 
urmă îi ajută pe copii să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte le 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îi ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitori adulți. 
Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să evadeze 
în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratory. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. 

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 



delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste 
fragede este un motiv real de îngrijorare.  

România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei 
alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca 
exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau 
atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va 
forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, 
învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu 
ingredientele.  

O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un 
mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

  

 
  



  

Educația în on-line 
 
 

Înv. Cincu Bianca 
Școala Gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni, Olt 

 
 
  

Noua abordare a educației zilelor noastre este direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 
atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să 
transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu 
instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii 
/studenții să învețe și să lucreze independent. 

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 
online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 
entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi/studenți. 

În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 
tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul 
online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, 
a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, 
mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi deopotrivă) pentru o astfel de 
experiență didactică. 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-
pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea 
de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces facil la 
infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor  care trebuie să dețină 
abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea 
resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de 
organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități 
de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea 
sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în 
utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a 
software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la 
noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul 
performanțelor școlare/academice, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, 
cu implicarea și cu trăirea stării de bine.  

În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât în planul scăderii performanțelor în 
învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat din partea profesorului etc.), în plan 
comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului de motivație pentru învățare, 
scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan emoțional, prin manifestarea 
nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu profesorul/colegii.  

Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de frustrare și a nivelului de 
stres , ceea ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția sindromului de burnout. 

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are 
efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne 
aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 

 
 



 

Serbările școlare în mediul online 
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Motto:„Este nevoie de un sat întreg pentru a crește/ educa un copil” (proverb nigerian). 
 
Înțelepciunea milenară a popoarelor a sintetizat în diferite forme, un adevăr care pare să fie mai 

actual decât oricând în această epocă a globalizării pe care o trăim. Copilul, ca personalitate în 
devenire, este un proces al întregii comunități. Având în vedere că tendința actuală a școlii este de 
deschidere spre comunitate, de preîntâmpinre a nevoilor acesteia, de incluziune, activitățile 
extrașcolare, contextele nonformale devin o bună strategie de naturalizare, de așezare firească a 
eforturilor comune ale familiei și școlii în educarea elevilor. În cadrul acestor activități, copiii pot să-
și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale pe care nu le 
pot deprinde în timpul școlii.  

În această perioadă dificilă pe care o traversăm cu toții, activitățile extrașcolare s-au 
mutat exclusiv în online. Ele urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar școlarii mici descoperă 
într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Sărbătorile şi aniversările importante din viaţa ţării şi a copiilor au fost întâmpinate cu 
entuziasm de către micii școlari, fiind un bun prilej de destindere, de bună dispoziţie, dezvoltând la 
copii sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i să-şi stăpânească 
emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor.  

Serbarea şcolară este o sărbătoare atât pentru copii, cât şi pentru dascălii lor şi, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, 
serbarea şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor.  

Cu ocazia sărbătorilor de Paște mi-am propus să organizez cu elevii o serbare școlară cu tema 
„Paștele la români”, folosind platforma Meet. Având în vedere locul desfășurării acesteia, mediul 
online, pe lângă temă s-a impus ca aceasta serbare să aibă o notă de originalitate. 

În proiectarea scenariului am luat în calcul atât conținutul apropiat de experienţa de viaţă a 
copilului, asigurarea atmosferei de veselie și destindere, a atmosferei încărcate de emoţii ce produce 
o anumită tensiune interioară fiecărui copil, cât și satisfacerea nevoii de mișcare a acestuia. Înaintea 
începerii spectacolului este bine ca „în sală” să fie creată o atmosferă plăcută. Pentru că de data 
aceasta scena a fost de fapt, camera fiecăruia în parte, am discutat înainte cu părinții, astfel încât 
aceștia au încercat să facă în așa fel încât camera să fie decorată conform evenimentului la care 
participam.  

Ca în orice activitate instructiv educativă s-au stabilit relaţii între profesor-elev, elev-părinte, 
profesor-părinte, relaţii care ajută la formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului. Am pătruns în 
lumea magică a Sărbătorii Paștelui prin intermediul unui joc (brainstorming): într-o cutie decorată cu 
simboluri de Paști am adunat gândurile copiilor referitoare la acest eveniment, pe care ei mi le-au 
transmis, iar eu am mimat introducerea gândurilor în cutie. Le-am returnat apoi tuturor participanților, 
„împrăștiindu-le dincolo de ecran” și rugându-I să le dea și părinților. Și, pentru că întotdeauna 
doamna învățătoare se pricepe și la magie, în cutie am descoperit o scrisoare de la Iepurașul de Paști, 
scrisoare adresată copiilor. Le-am citit scrisoarea copiilor, dar, spre uimirea tuturor, ultimul alineat al 
scrisorii fusese scris cu cerneală invizibilă. Am fost înștiințați că, acel alineat unde se ascundeau niște 
surprize va deveni vizibil la sfârșitul serbării. În realitate, am pregătit două scrisori, iar pe cea 
completă am arătat-o elevilor la momentul potrivit. În felul acesta le-am stârnit motivația și 
curiozitatea. 



La finalul serbării, când am putut citit ultimul paragraf al scrisorii, Iepurașul le-a indicat locul 
unde să caute pentru a descoperi surpriza. Împreună cu părinții, am stabilit înainte de serbare ca în 
locul respectiv să pună un indiciu (o ghicitoare) care să-i trimită pe copii spre darul ascuns. 
Momentele pe care le-au trăit cei mici au fost magice, iar filmările pe care părinții le-au trimis după 
serbare au întărit acest lucru.  

Programul artistic pregătit nu a durat prea mult pentru a nu plictisi şi obosi, eliminând astfel 
posibilitatea apariţiei unor reacţii neadecvate din partea spectatorilor. Serbările şcolare contribuie la 
acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere. Înţelegând şi memorând poezii, 
texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este 
condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit a avut valoare educativă şi a cuprins 
materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. Înainte de serbare, fiecare 
părinte a filmat cu telefonul momentul artistic al copilului și mi l-a trimis. Am prelucrat și le-am unit 
pe toate într-un mic filmuleț de aproximativ 15 minute, intitulat „Magia Paștelui”. În timpul întâlnirii 
pe Meet am partajat ecranul, astfel încât toată lumea a putut să vizioneze și să trăiască emoțiile 
filmulețului creat. De asemenea, folosind același program, am realizat un colind de Paște pe care 
copiii l-au învățat cu câteva săptămâni înaintea serbării. 

În proiectarea serbării școlare am avut în vedere înca două coordonate majore: mişcarea, 
atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită 
tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. De aceea am pregătit câteva jocuri pentru copii și 
părinți care să însuflețească atmosfera și să satisfacă nevoia de mișcare a copiilor. La începutul 
activității am stabilit niște reguli pentru ca activitatea să se desfășoare în bune condiții: microfoanele 
vor fi închise, cine dorește să vorbească trebuie să ridice mâna; când le place ceva, scutură mâinile, 
semn că aplaudă; când învățătorul arată un iepuraș de pluș, elevii trebuie să se miște prin cameră; 
când învățătorul bate din palme de două ori, elevii se întorc pe scaune în cel mai scurt timp.  Pentru 
că elevii își pierd atenția ușor când lucrează online, au nevoie de provocări noi în timpul învățării: o 
activitate colaborativă, o întrebare personalizată, câteva minute de mișcare fizică. De aceea am folosit 
2-3 joculețe de genul „Vânătoarea de comori” (la indicația învățătorului elevul trebuie să aducă ceva 
rotund, ceva portocaliu, etc) sau „Dacă e adevărat” (învățătorul face o afirmație și, dacă este 
adevărată, elevul sare de 3 ori, dacă nu este adevărată, rămâne pe scaun). 

Cu toate că trecem prin perioade dificile, trebuie să învățăm să valorificăm timpul pe care îl 
avem și să ne concentrăm atenția asupra menținerii stării de bine, atât a elevilor, cât și a părinților. În 
cadrul acestei întâlniri am organizat și un mini atelier în care am implicat atât copiii, cât și părinții. 
Copiii și părinții au lucrat în echipă și au decorat un ou folosind materialele pe care le-au pregătit din 
timp pentru această întâlnire. În acest mod, părinţii au devenit parteneri activi şi nu doar spectatori la 
procesul educaţional și la ce s-a întâmplat la această activitate. Prin participarea părinţilor, copilul a 
simţit că părinţii îi sunt aproape, că îi apreciază munca, că se bucură împreună cu el. Împărtăşind 
succesul copiilor, părinţii au devenit mai apropiaţi de aceştia, mai înţelegători, convinşi fiind că orice 
investiţie în dezvoltarea personală a copiilor nu este zadarnică. 

Evaluarea rezultatelor obţinute în urma acestei activități extrașcolare a scos în evidenţă valoarea 
ei, nivelul calitativ al prestaţiei elevilor, pornind de la obiectivele fixate şi de la scopul propus. Ea 
evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. 

Pentru ca serbările şcolare să aibă succes este necesar ca activitatea să fie proiectată riguros, să 
se selecteze conţinuturile, să se dezvolte motivaţia elevilor, să se stabilească între profesor şi elev o 
relaţie bazată pe încredere, simpatie şi respect. 
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Activități extrașcolare – între online și tradițional 

 
Prof. Doinița Cîntă-Bine                                                                                                                         

Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon, jud. Ilfov 

 
Activitățile extrașcolare au un rol determinant în formarea și dezvolatrea personalității 

copilului. Ele au ca scop identificarea aptitudinilor, talentelor, cultivarea simțului moral civic, 
stimularea creativității si gestionarea judicioasa a timpului de către copii. Sunt activități 
complementare  în care copilul continua educația formala, începută în clasă sau poate fi îndrumat sa-
și descopere potențialul. 

Beneficiile desfășurării activităților extrașcolare sunt vizibile în profilul de formare al copilului 
prin dobândirea de noi competențe care faciliteaza deschiderea spre cultivarea unei pasiuni sau hobby.  

Copilul dobândește abilități si trăsături de personalitate foarte importante necesare pe tot 
parcursul vieții. Pasiunea pentru știință, sport, artă sau meșteșuguri îl ajută mai târziu să facă alegeri 
realiste, bazate pe competențe și aptitudini. 

În cadrul școlii am coordonat timp de mai mulți ani proiecte care au avut ca obiectiv dezvoltarea 
creativității, aptitudinilor și a simțului estetic. Un proiect apreciat de elevi a fost „Viitorul sunt E.U.”- 
cluburi pentru copii, în cadrul căruia au participat 132 de elevi la cele 11 cluburi.  

Cluburile de artă japoneză, biologie, meșteșuguri, chimie, sport,  foto, dezbateri, pictură, 
folclor, lectură și teatru au sprijinit copiii în procesul autocunoașterii, au dezvoltat abilitați, au stimulat 
creativitatea și au format atitudini pozitive.  

În perioada pandemică am încercat să desfășurăm activități cu elevii. Cluburile s-au restrâns și 
o parte dintre ele și-au continuat activitatea în online.  

Copiii  au manifestat dorința de a  participa iar rezultatele au fost peste așteptări. Am reușit să 
realizăm felicitări și obiecte decorative cu ocazia sărbarorilor Pascale. Un suport important am avut 
din partea părinților care au participat cu entuziasm la atelierele de creație.  

Copiii și-au fotografiat lucrările și le-au postat pe platforma educațională. Sperăm ca 
următoarea perioadă să aducă bucuria revederii copiilor și a cadrelor didactice. Atunci vom aduna 
toate lurările realizate în perioada online și vom realiza o expoziție în cadrul școlii.   

Revenirea la școală ne va motiva să continuăm explorarea mediului și învățarea activă  prin 
excursii și vizite la muzee si instituții de cultură. Educația unui copil nu se oprește în sala de clasă, ea 
continuă prin activitătile extrașcolare. 

                       
 



 

Activitățile extrașcolare – între online și tradițional 
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Educația copilului înseamnă mai mult decât activitățile formale desfășurate în clasă, unde 

copilul audiază multă informație pe care de multe ori nu știe unde să o aplice. 

Scopul activităților extrașcolare este de a sprijini copilul să-și cultive interesul pentru arta, 

cultură, tehnică sau sport. 

Activitățile extrașcolare  ajută copilul să-și valorifice timpul liber în mod educativ, util și plăcut. 

Facilitează accesul copiilor în anumite grupuri sociale, stimuleaza comunicarea și capacitatea de a 

lucra în echipă. 

Sportul este cea mai iubită activitate extracurriculară practicată de copii și tineri. Contribuie la 

dezvoltarea gândirii, stimulează concentrarea, autodisciplina și spiritul fair play. Pe de altă parte ajută 

la dezvoltarea fizică, armonioasă a copilului la procesele metabolice și de odihna ale organismului. 

Un copil care practică conștiincios sport este un copil sănătos, cu performanțe școlare peste nivelul 

mediu. Concursurile sportive învață copilul sa fie competitiv, să-și sprijine, colegii de echipă. 

Excursiile în aer liber sau taberele sunt agreate de copiii de toate vârstele. Fie că mergem la 

munte, la mare, în parc sau la pădure, copiii sunt dornici să participe, să alerge, să interacționeze, să 

socializeze, să-și facă noi prieteni. 

Vizitele la muzee sau instituții de cultură oferă copiilor oportunitatea de a descoperi, de a 

înțelege arta și cultura. 

În perioada pandemică nu am reușit să facem sport în aer liber, așa cum ne-am fi dorit. Am 

vizitat galerii de artă și muzee grație tururilor virtuale. Am vizionat piese de teatru și spectacole 

online. Așteptăm cu bucurie revederea cu elevii noștri și sperăm că în perioada următoare vom 

recupera momentele frumoase petrecute altădată în natură. 



 

SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII - Tradiții și obiceiuri... altfel! 

 
Învățătoare: CIOANCĂ MARIA                                                                                  

Școala Gimnazială, Comuna Dămuc, Județul Neamț 

 
Dacă s-ar face câte o zi altfel în fiecare săptămână sau, și mai bine, dacă programa ar fi “altfel”, 

am avea copii mai fericiți și părinți mai liniștiți. Deocamdată, visăm frumos și ne mulțumim cu ce 
avem, adică o Săptămână Școala Altfel, în care elevii fac tot felul de activități, prin care învață practic, 
se distrează, socializează. 

Școala on-line a schimbat mult și o parte a activităților cu elevii. Astfel, la școala noastră, 
săptămâna Şcoala Altfel are ca activități de succes dezbateri pe anumite teme, vizite virtuale și 
campanii on-line. 

Activitățile s-au desfășurat în spaţiul on-line, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, acoperind 
numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, fiind diverse și încadrându-se în mai multe 
domenii. 

Ceea ce putem noi controla, este să nu ne îndepărtăm de ceea ce ne-am propus, să recapitulăm, 
să exersăm, să fixăm, să menținem proaspătă informația, să rămânem alături unii de ceilalți.  

Iată temele propuse anul acesta: 
 

1. Luni – “Sărbătoarea Paştelui” 
- prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte 

(PPT). 
2. Marți - ,,Paştele –tradiţii şi obiceiuri la romani” 
- realizarea unor desene pe tema “Paştele la români” ; 
- compunerea unor texte, ghicitori şi poezii despre Paşte, Isus Hristos, lumina Învierii, miel, 

ouă roşii, etc. 
- transpunerea în desen a creaţiilor literare realizate “Tradiţii şi obiceiuri”  
- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze semnificaţia sărbătorilor pascale, 

precum şi tradiţiile şi obiceiurile legate de această sărbătoare; 
- realizarea unui portofoliu conţinând tradiţii şi obiceiuri de Paşte. 
3. Miercuri -“Încondeiatul ouălor” 
- prezentarea tradiţiei creştine a încondeierii ouălor; 
- activitate practică de încondeiere a ouălor;  
4. Joi - “Patimile Mântuitorului”  
- conversaţii cu profesorul de religie  pe tema “Patimile Mântuitorului”; 
- ilustrarea în desene / picturi a informaţiilor acumulate; 
- audierea unor fragmente din cântări de Paște (pricesne); 
- vizită la biserică. 
5. Vineri - ,,Cum aşteptăm Sărbătoarea Învierii?” 
- prezentarea semnificaţiei mielului; 
- activitate practică de confecţionare a ornamentelor de Paşti: coşuleţe, suporturi pentru ouă, 

iepuraşi, mieluşei, etc.; 
- realizarea unor colaje, desene, picturi, etc.  



- expunerea lucrărilor.  

Ce mai înseamnă Paștele? 
Paștele înseamnă mai mult decât zile libere, lumânări sau ouă roșii.  

Paștele reprezintă momentul în care Isus, Mielul, a fost adus că jertfă pentru răscumpărarea, 
libertatea și viață fiecărui suflet!  

Paștele reprezintă o  grădină în care se  auzeau cuvintele de rugăciune pe care Isus le rostea. 
Acolo a fost bătălia cea mare pentru sufletul nostru, acolo sudoarea frunții I s-a transformat în sânge, 
pentru ca noi acum să putem trăi fără a mai plăti pentru ale noastre fărădelegi. A ales acest drum 
pietruit pentru că ne iubea prea mult. Ne iubea mai intens decât orice spin din cununa care intra în 
capul Lui. Prin fiecare pas pe care îl făcea cu crucea în spate, se apropia de inima noastră și de 
Calvarul Lui. O noapte în care printre pumni, palme, batjocură și scuipat, Isus a primit “cadou” și 
trădarea lui Petru.  

Paștele mai înseamnă și o Vinere Mare în care Isus a fost judecat ca și un tâlhar. Pentru 
neprihănirea Lui, a fost bicuit de mulțimea care era înfuriată și plină de ură. Răstignit sus pe lemn, 
Mielul era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Dar El, era zdrobit pentru păcatele noastre, 
pentru fărădelegile noastre, pedeapsă care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile sale noi putem fi 
astăzi tămăduiți.  

Paște înseamnă Crucea, care reprezintă salvarea noastră, singura cale spre viață. Nu patru 
cuie  îl țineau pe Isus pe lemn. Putea să se coboare în orice clipă de pe acea cruce, însă a ales prin 
iubire să sufere pentru fiecare păcat al meu și al tău și al întregii omeniri.    

Dar Paște mai înseamnă și o dimineață de Duminică... Un mormânt gol... și doi îngeri păzindu-
l... Un  “grădinar” care aduce vestea Mariei.  ISUS CARE A ÎNVIAT DIN MORȚI!   O înviere fără 
de care nu ar exista sărbătoare. Asta înseamnă Paște: biruința triumfătoare a lui Isus împotriva morții, 
păcatului, împotriva Diavolului. Nimic nu a mai putut să Îl țină; cheile locuinței morților sunt în Mâna 
Lui.  

Paște înseamnă salvare. Dragoste fără margini aratată de Fiul lui Dumnezeu-ISUS HRISTOS 
care și-a dat viața pentru omenire. Paștele înseamnă sărbătoare pentru că dragostea costă. Dumnezeu 
a spus din cer că ne iubeşte şi Fiul Său  a venit să ne arate asta suferind, murind pe o cruce și înviind 
ca să ne dea speranța și viața veșnică. 

 

 HRISOS A ÎNVIAT!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Importanța activităților extrașcolare în pandemie 
 
 

Prof. înv. preș., Cioban Lucia Maria,                                                                          
Grădiniţa P. P. Nr. 1 Sânnicolau Mare, jud. Timiş 

 
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 



O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE... ALTFEL 

 

Prof. înv. primar Ciobanu Dorina                                                                                                            
Școala Gimnazială Godinești, jud. Gorj 

 
 

Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată cu primăvara. Retrezirea naturii la viață simbolizează 
noua viață pe care creștinii au câștigat-o prin crucificarea și Învierea lui Iisus. 

Această mare sărbătoare este prcedată de o alta și anume Floriile, care au loc cu o săptămână 
înainte de Paște și celebrează ziua în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim fiind întâmpinat cu frunze 
de palmier de către discipolii săi și locuitorii orașului. 

Ce spune legenda? 

Legenda spune că, în timpurile în care Iisus era răstignit pe cruce, Maica Domnului, plângând, 
și-a pus opinci de fier, a luat un toiag de oțel și a plecat să-și găsească fiul. Pe drum a ajuns la o apă 
și a rugat o salcie să-i facă punte. Pentru aceasta, a binecuvântat-o să nu poată fi făcuți cărbuni din 
lemnul ei și să fie dusă în fiecare an la biserică de Florii. De aceea, în fiecare an , de Florii, oamenii 
duc la biserică ramuri de salcie pentru a fi sfințite. Cu ramurile de salcie, simbol al fertilității și al 
primăverii, se ating vitele și copiii mici, ca să crească și să înflorescă precum salcia. Ramurile sfințite 
se pun apoi la icoane sau deasupra ușii și sunt folosite în timpul anului, ca leac împotriva bolilor sau 
ca mijloc de apărare împotriva dezastrelor. 

Legat de Paște, există două tradiții: una evreiască și alta păgână. Ambele tradiții sărbătoresc 
învierea și trezirea la viață. Paștele creștin derivă din Paștele evreiesc. Se spune că, evreii din 
antichitate își aminteau că Dumnezeu i-a salvat din robia în care se aflau în Egipt. Când au ieșit din 
Egipt și au sărbătorit prima dată Paștele, toți evreii trebuiau să ia câte un miel și să-l sacrifice iar cu 
sângele acestuia să ungă ramele de lemn ale ușilor de la casele unde locuiau. Spre deosebire de 
egipteni, aceștia au urmat întocmai îndemnul lui Dumnezeu. Îngerul morții, trimis de Dumnezeu a 
omorât toți întâii născuți ai egiptenilor din casele care nu aveau pe ușă sângele mielului. Sângele 
mielului oferea garanția că, credincioșii au luat în serios avertismentul lui Dumnezeu. 

Și pentru ouăle vopsite în joia Paștelui există o legendă. De ce ouă roșii de Paște? 

Legendele creștine leagă simbolul oălelor roșii de patimile lui Iisus. Răstignirea și învierea 
reprezintă reînvierea naturii primăvara și reluarea ciclurilor vieții. Oul, el însuși purtător de viață 
devine un simbol al regenerării, al purificării și al veșniciei.  

Legenda spune că atunci când Iisul a fost bătut cu pietre , acestea, atingându-l s-au transformat 
în ouă roșii. Altă legendă spune că după ce Iisus a fost răstignit, cărturarii saducei și rabinii farisei au 
făcut un ospăț, de bucurie. Unul dintre ei a spus ,,Când va învia cocoșul pe care-l mâncăm și ouăle 
fierte vor deveni roșii, atunci va învia și Iisus,,. Nici nu a terminat bine de spus aceste vorbe, ouăle s-
au și făcut roșii, iar cocoșul a îceput să bată din aripi. În tradiția românescă, ouăle de Paște sunt 
purtătoare de puteri miraculoase, vindecă boli, protejează animalele din gospodărie, sunt benefice în 
diferite situații.  

Culoarea roșie este simbol al focului purificator. Tot în credința românească mai există și alte 
superstiții, și anume: 

- În ziua de Paște nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri în tor anul. 



- Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăți din 
ele peste an. 

- Cocoșul sfințit de Paște se crede a fi o sursă de belșug, sănătate și dragoste. În vechime, 
oamenii aduceau cocoși la slujba de înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoșul în 
acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoșii erau dați de pomană. 

- La masa de Paște e bine să manânci mai întâi un ou roșu, deoarece aduce sănătate trupului, 
apoi pește și pasăre pentru a fi sprinten precum peștele și ușor ca pasărea. 

O altă legendă este aceea a Iepurașului de Paște, care este aducător de ouă roșii și provine de 
pe meleaguri germane simbolizând fertilitatea. Simbolul iepurașului provine încă din vremea 
festivalurilor păgâne dedicate zeiței Eastre. Se spune că, Eastre a găsit pe câmp o pasăre rănită. Pentru 
a o salva de la moarte, zeița a transformat-o într-o iepuroaică, aceasta păstrând ,însă, capacitatea de a 
depune ouă. Pentru a-i mulțumi binefăcătoarei sale, iepuroaica decora aceste ouă și le  dăruia zeiței. 
Din această legendă s-a născut tradiția ca iepurașul să aducă daruri copiilor. 

Știm cu toții că activitățile extrașcolare se organizează în afara orelor de curs și trebuie o 
pregătire prealabilă. Cuprinsă în calendarul activităților extrașcolare la clasă, am acordat o mare 
atenție organizării și desfășurării ei, chiar dacă s-a realizat online. 

În primul rând am prezentat legendele de mai sus și am purtat discuții pe seama lor. Copiii au 
fost foarte impresionați unii chiar au pus întrebări din dorința de a afla mai multe. 

Deoarece fiecare legendă prezenta ceva deosebit legat de această mare sărbătoare, am cerut 
copiilor să-și aleagă un personaj pe care să-l realizeze. S-au pregătit cu tot ceea ce este necesar pentru 
desfășurarea acestei activități: plastilină, lipici, acuarele, hârtie glasată sau cartonată . Unii și-au ales 
să realizeze iepurașul de Paște, alții să încondeeze ouă, să confecționeze crenguța de salcie și chiar 
să-l picteze pe Iisus Hristos așa cum și l-au imaginat ei , răstignit pe cruce. 

Atât cât s-a putut, în condițiile predării online, am ajutat, le-am dat indicații și am corectat acolo 
unde a fost nevoie. La final fiecare copil și-a prezentat lucrarea iar nii dntre ei au venit chiar cu 
completări despre superstițiile de Paște. 

                

 

  



 

Parteneriatul cu părinţii pentru realizarea activităţilor educative 

 

Profesor Ciobanu Ileana – Loredana                                                                                         
Liceul „Hercules”, Băile Herculane 

    

De ce este atât de important parteneriatul cu părinţii? În primul rând, pentru că părinţii – ca 
primi educatori ai copiilor – pot primi dar şi sugera sfaturi pedagogice şi psihologice necesare în 
munca cu tânărul în formare. Realitatea e însă alta: nu totdeauna această relaţie şcoală - familie se 
poate realiza. De multe ori, părinţii, şi chiar unii profesori, nu reuşesc să comunice, nu sunt receptivi 
şi nu se conformează sfaturilor pedagogice şi psihologice pentru a nu mai face unele greşeli în 
educaţia şi instrucţia copilului. Iar acea colaborare permanentă şcoală – familie despre care se 
vorbeşte este, de cele mai multe ori, inexistentă. 

Munca şcolii cu elevul devine, însă, mai uşoară şi mai eficientă atunci când părinţii comunică 
acesteia unele aspecte din viaţa în familie şi preocupările acestuia. Acest lucru este necesar pentru 
cadrul didactic, indiferent de nivelul de vârstă al elevului, deoarece va şti astfel de unde să plece în 
corijarea unor deprinderi sau în dezvoltarea altora, în îmbunătăţirea sau îmbogăţirea cunoştinţelor pe 
care le posedă copilul. 

Într-o societate din ce în ce mai violentă verbal şi fizic, violenţa în şcolile româneşti face tot 
mai multe victime, atât în rândul elevilor, cât şi al profesorilor. Atunci, cu siguranţă că se ridică multe 
semne de întrebare şi că se impune o schimbare radicală a muncii cu elevii, dar si a relaţiei cu aceştia 
şi cu familia; astfel, se pot realiza unele parteneriate cu părinţii pentru activităţile educative. 

Deşi în şcoala românească nu se practică munca independentă cu familia, acest lucru este 
necesar. Întâlnirile cu părinţii n-ar trebui să se limiteze la punerea la curent a acestora cu situaţia la 
învăţătură şi disciplină a elevilor, ci ar trebui să existe un program bine stabilit de lucru cu fiecare 
părinte, discuţii în urma cărora beneficiarii ar fi şi părinţii şi cadrele didactice, ateliere de lucru părinţi 
– elevi – profesori în care conflictele, problemele existente şi-ar găsi o cale sigură de rezolvare. 

Desigur, ar fi necesară în această activitate şi prezenţa psihologului în şcoli care ar putea 
consilia deopotrivă pe părinţi şi profesori. În acest sens, şcoala românească se găseşte la început de 
drum. Psihologul începe să fie prezent în tot mai multe şcoli, lucru foarte bun, însă va mai trece un 
timp până când mecanismul acesta al consilierii va începe să funcţioneze cu adevărat şi până când 
părinţii, dar şi profesorii, nu vor mai fi reticenţi şi vor accepta ajutorul acestuia.. 

De ce să se pună accentul pe această latură a cunoaşterii şi a autocunoaşterii? De ce consiliere? 
Pentru că dezideratul şcolii nu este până la urmă doar transmiterea şi achiziţionarea de cunoştinţe, ci 
şi formarea morală a tinerilor. Iar „secretul” reuşitei şcolare este, până la urmă, şi modelarea sufletului 
elevilor. Dacă s-ar reuşi depistarea la timp şi rezolvarea acelor factori care duc la devierea unor 
comportamente, atunci cu siguranţă s-ar obţine şi rezultate şcolare pe măsură, căci, plantând pe un 
sol sănătos, se obţin produse bune. 

De multe ori randamentul şcolar nu este cel dorit datorită lipsei unui regim de muncă şi odihnă 
potrivit fiecărei vârste. De aceea, sarcina şcolii este şi aceea de a populariza în rândul familiei regimul 
care trebuie aplicat şi organizat, îndrumat şi controlat în primul rând de familie, în organizarea şi 
desfăşurarea procesului de învăţare. Este necesară ocrotirea sănătăţii elevilor prin programarea la ore 
fixe a timpului de lucru, a odihnei obligatorii, a meselor, a plimbărilor şi a jocului în aer liber (şi nu 
numai a jocurilor electronice!), a împletirii activităţilor casnice cu lectura şi cu alte activităţi distractiv  



- recreative, etc. În felul acesta, elevul va fi apt să rezolve cu mai multă uşurinţă sarcinile şcolare şi 
să achiziţioneze cunoştinţe. 

Din păcate, unele familii nu ţin legătura cu şcoala şi neglijează complet oportunitatea unui 
program care trebuie să jaloneze munca şi odihna copilului. Cadrele didactice au datoria să încerce 
stabilirea unui contact cu familiile de acest gen şi să încerce să le atragă în conceperea unui regim al 
elevului în familie. De aceea, precizez încă o dată , este atât de necesar să se schimbe stilul de abordare 
al familiei şi să se conceapă proiecte care să-i implice pe părinţi şi să-i consilieze. 

De asemenea, tor în acest sens, este necesară prezenţa cadrelor sanitare în şcoală sau, cel puţin, 
a unor parteneriate cu acestea. Educaţia sanitară face parte integrantă din procesul de educare şi 
instruire a elevilor. De aceea, atât cadrele didactice, cât şi părinţii, trebuie să-şi însuşească unele 
principii ştiinţifice necesare pentru formarea unor comportamente igienice: cunoaşterea factorilor 
care contribuie la dezvoltarea copilului: factor genetic, familial şi economico-social; relaţia dintre 
sănătate şi dezvoltarea intelectuală, nivelul social şi cultural al familiei şi al colectivităţii în care 
trăieşte; cunoaşterea riscurilor care ameninţă sănătatea şi capacitatea de muncă a elevului prin 
nerespectarea regulilor igienice cum ar fi: tulburările de adaptare faţă de cerinţele colectivul, scăderea 
randamentului şcolar din motive familiale, sociale, pedagogice şi sanitare, bolile transmisibile şi 
accidentale, surmenajul şcolar, dereglările nutriţionale. 

Cadrului didactic îi revine sarcina, în colaborare cu familia, de a urmări: cunoaşterea stării de 
sănătate a elevilor şi evoluţia dezvoltării lor fizice, prin observarea continuă şi atentă a manifestărilor 
lor; formarea deprinderilor privind igiena muncii intelectuale, asigurarea în clasă de elevi a condiţiilor 
igienico-sanitare, de curăţenie şi ordine; deprinderi de igienă individuală, respectarea normelor de 
convieţuire în grup; formarea obişnuinţei de practicare sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului, a 
mişcării în aer liber, în vederea călirii organismului şi a dezvoltării armonioase; formarea spiritului 
de răspundere pentru sănătatea colectivităţii şi crearea unei atitudini active pentru apărarea sănătăţii 
personale şi a celei publice; cultivarea spiritului de solidaritate umană, a grijii pentru cei aflaţi în 
suferinţă. 

În afară de acest aspect, un altul care trebuie adus în discuţie în întâlnirile cu familia este acela 
al aşteptărilor părinţilor de la elevi în procesul de instruire. Dorinţa unor părinţi de a avea copii foarte 
bine pregătiţi, cu note maxime, cu rezultate spectaculoase la cursurile şcolare este firească. aceasta 
nu trebuie însă exagerată. Ea trebuie corelată cu posibilităţile reale ale copilului. Părinţii trebuie să 
înveţe cât să pretindă copiilor, în funcţie de capacitate pe care o au aceştia. Ei trebuie să ştie şi că 
zestrea nativă a copilului se dezvoltă cu mediul fizic activ şi în mediul social, propice.  

Părinţii trebuie să fie atenţi la schimbările produse în mediu şi să le comunice şi şcolii. O 
schimbare în mediu poate conduce la schimbări nu numai în conţinut a ceea ce copilul învaţă, dar şi 
în capacitatea sa de a învăţa. Iar capacitatea de învăţare a copilului urmează curba activă a mediului, 
inteligenţa, activitatea şi întinderea aptitudinilor sale, fiind şi o reflectare a mediului său, deci a 
dascălilor săi. De aceea părinţii trebuie să fie atenţi la exemplul personal pe care îl dau copilului dar 
şi la alte exemple din anturajul acestuia.  

Colaborarea şcoală-familie presupune şi cunoaşterea părinţilor. Această cunoaştere este 
necesară, atât pentru legătura strânsă în munca de educare şi de instruire a copilului, cât şi pentru 
antrenarea şi activizarea acestora pe linia preocupării şi confecţionării, cu mijloace locale, a unor 
materiale necesare desfăşurării procesului de învăţământ (diverse obiecte, planşe, desene, etc.).  

În concluzie, un parteneriat şcoală – familie înseamnă o relaţie bazată pe o bună comunicare şi 
colaborare, asigurându-se, astfel, reuşita şcolară, formarea unor tineri valoroşi, bine pregătiţi 
profesional, dar şi moral. 

  



 

Activități extrascolare online 
 
 

Prof. Ciobanu Ioana - Camelia 
Scoala Gimnaziala nr. 79 

 
 

Activitățile extrascolare sunt foarte importante deoarece oferă elevilor șansa de a interacționa 
cu colegii lor, de a dezvolta abilități importante de viață și de a explora diferite interese în afara clasei.  

 
La fel ca școlile tradiționale, școlile virtuale oferă, de asemenea, o varietate de cluburi la care 

elevii să se alăture. Iată cateva activități extrascolare pentru elevii online care vor îmbunătăți 
experiența lor de învățare. 

 
 
Ziarul școlii 
 
Alăturarea la ziarul școlii oferă elevilor posibilitatea de a-și perfecționa abilitățile de scriere, de 

a învăța cum să respecte termenele limită și de a-și menține colegii și profesorii actualizați cu știrile 
și evenimentele școlare. Dacă intenționează să se specializeze în jurnalism, articolele pe care le scriu 
pentru ziarul școlii pot fi folosite chiar pentru a-și construi portofoliul. 

 
Cluburi lingvistice 
 
Elevilor iubitori de limbi straine, care vor să călătorească în lume și să poată comunica cu 

localnicii, cluburile lingvistice le oferă ocazia de a practica limba, de  a afla despre țările care vorbesc 
limba și de a explora diferitele componente care alcătuiesc culturile, cum ar fi muzica, mâncarea, 
îmbrăcămintea și sărbătorile. 

 
Clubul de carte 
 
Uneori, orele de curs nu sunt suficiente pentru iubitorii de lectura, iar clubul de carte vine în 

ajutor. Elevii citesc și discută cărți săptămânal online cu colegii care împărtășesc dragostea lor de 
lectură. Sunt expuși diferitelor genuri și învață cum să poarte conversații inteligente și perspicace 
despre ceea ce citesc. 

 
Cluburi academice 
 
Pentru elevii care doresc să-și continue învățarea dincolo de clasa virtuală, cluburile academice 

sunt o opțiune excelentă pentru o activitate extracurriculară. În majoritatea cazurilor, un club 
academic se va concentra pe un anumit subiect, cum ar fi matematica, istoria sau filozofia, și va 
beneficia de extinse, jocuri distractive și discuții. 
 

 



 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                     
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR ÎN MEDIUL ONLINE 

 

prof. înv. primar: Ciobanu Rodica Nicoleta                                                                  
Școala Gimnazială „Dumitru Popovici” Șerbănești, Olt 

 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel dascălul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i și pe elevi în demersul educativ.  

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a școlarilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care ei trăiesc.  

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul în dezvoltarea viaţii sociale, încarcă timpul liber într-un mod plăcut şi util, contribuind 
la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme.  

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
învățăceilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte 
să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii 
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul 
cu plăcutul.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce 
metodă se adopă în educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar 
atins, ea nu va epuiza niciodată sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Copiii pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  



Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite în mediul online, sunt atractive la orice vârstă. Ele 
stârnesc interes, aduc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Învățământul românesc a suferit o transformare pe care nu o credeam posibilă așa de rapid, prin 
urmare întreg coletivul didactic a trebuit să se adapteze pas cu pas pentru activități care se desfășoară 
în mediul online.  

În contextul actual, cu toții trebuie să ne adaptăm la cerințele societății și să depașim orice 
obstacol iminent care apare în activitatea didactică, obstacole pentru care nu am fost pregătiți, dar 
pentru care trebuie să găsim împreună soluții rapid deoarece educația trebuie sa continue fără 
întreruperi. Așadar, trebuie să dispunem urgent de disponibilitate și de ingeniozitate pentru ca 
predarea-învațarea pe care o facem la orele online să se materializeze în rezultate satisfăcătoare în 
cadrul evaluării din mediul virtual. 

Din seria activităților extrașcolare pe care elevii le pot defășura în mediul online amintim: 
vizitele virtuale la muzeu, vizionarea live de spectacole/ piese de teatru, participarea la diferite 
webinare, participarea prin intermediul platformelor online la deverse cluburi ale elevilor, 
experimentele, etc. 

Spectacolele live constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumeaminunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator deabordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.  

Așadar, activitățile extracurriculare au un rol semnificativ în dezvoltarea personalității elevilor, 
ele contribuie la imprimarea unor sentimente pozitive și îmbogățesc sufletul și intelectul școlarilor.  
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,,Şcolile să nu fie altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze 
toţi, în propria lor practică, adevărul că învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine“ (J. A. Comenius 
- Didactica Magna) 

 
Până nu demult dascălul era principala " bază de cunoştinţe", dar datorită democratizării 

accesului la cunoştinţe, rolul dascălului se reduce, el devenind un îndrumător, oferind mai degrabă 
experienţe de învăţare, trăiri emoţionale intense despre ceea ce înseamnă miracolul descoperirilor. Se 
reconsideră astfel rolul dascălului care are misiunea de a stimula dorinţa de învăţare, dezideratul fiind 
acela de a-l învăţa pe elev să înveţe. Învăţarea devine astfel un proiect personal al elevului asistat de 
către dascăl care dă naştere unor situaţii de învăţare eficientă, iar şcoala devine un ansamblu de 
ateliere diversificate, atât în mediul online, cât și în cadrul mediului școlar. ,,A învăţa pe copil nu 
înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu 
gândirea lui lumea “, spunea pedagogul I. Cerghit. 

În prezent, copiii cresc într-o lume bazată pe informație, trăiesc într-un mediu digital, într-o 
lume aflată într-o continuă comunicare și interactivitate. De aceea, activitățile desfășurate în sistem 
online îl pun pe elev în situația de a rezolva anumite sarcini de lucru, atmosfera devenind plăcută. 

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să 
găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, 
să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Când 
şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea 
dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de 
orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această acţiune.. 

O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal 
pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai 
târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membrii ai comunității se consideră unii pe alţii 
parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. 

Mișcarea imaginilor, dialogul, spiritul de joc fac ca factorii stresanți, inhibatori să dispară, iar 
copilul să acționeze fără constrângeri. 

Activitățile educative online au rolul de a capta atenția elevilor, de a-i motiva și de a-i îndruma 
în rezolvarea sarcinilor într-un mod gradat. Acestea reprezintă un alt mod de a învăța jucându-se, 
reprezintă partea din spațiul socio-cultural al lui, care-l pun în situația de a se adapta la o lume în care 
informația circulă, îi influențează limbajul, comunicarea. De asemenea, crește gradul de atractivitate 
al activităților. 

Activitățile educative desfășurate în online, programele existente la nivelul Școlii Gimnaziale 
Băuțar vin în întâmpinarea elevilor deoarece includ diverse activități extrașcolare, acestea având un 
caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă 
din clasele primare. 

În luna decembrie au avut loc activități online de promovare a lecturii și a cărților pentru copii, 
acestea fiind un bun prilej de încurajare a elevilor să lectureze. Unul dintre obiectivele propuse a fost 
acela de a înțelege rolul lecturii în formarea personalității, de a prețui cărțile și autorii acestora.  



Activități desfășurate la nivelul școlii au fost nenumărate, acestea având o deosebită importanță 
în dezvoltarea personalității celor mici, în dezvoltarea sentimentelor de patriotism, de apartenență la 
glia strămoșească. Proiectul ,,Obiceiurile și tradițiile din Banatul montan- un adevărat tezaur” având 
ca obiective cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin respectarea, 
practicarea şi transmiterea acestora generaţiilor actuale şi viitoare, trezirea interesului copiilor faţă de 
obiceiurile şi datinile înaintaşilor (serbări școlare online, realizarea unor produse specifice anumitor 
sărbători), campania ,, Toată școala citește”, activități derulate cu ocazia cinstirii zilei de 15 Ianuarie, 
a zilei de 1 Decembrie sunt doar câteva proiecte din paleta de proiecte și activități derulate la nivelul 
Școlii 

Gimnaziale Băuțar. 
Activitățile online atractive îl vor determina pe cel mic să prezinte interes față de acestea. Un 

climat ,,calm, optimist, stimulativ”( A. Berge) generează încredere în sine, optimism. 
Prin transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi 

programele de dezvoltare, ofertei educaţionale, activităţi și proiecte educaționale derulate, rezultatele 
elevilor imaginea unității noastre în comunitatea locală a crescut. 
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 
Prof. înv. preșcolar CIOCAN ȘTEFANIA - RAMONA 

Jud. NEAMȚ 
 

 
În viața oricărei persoane, familia este unică și are o importanță deosebită. Familia reprezintă o 

prioritate în viața copilului deoarece este principalul factor educativ și social pe care acesta îl 
cunoaște, cu ajutorul căruia se dezvoltă ca individ, iar pentru copii este sursă primară de dragoste și 
afecțiune. Familia reprezintă grupul care influențează cel mai mult dezvoltarea personală deoarece în 
familie ne naștem, creștem și socializăm. Legătura dintre copil și părinte este una extrem de puternică 
și de neînlocuit. Familia este instanța care exercită primele și cele mai constante influențe educative 
în timp. 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei 
sale. O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului 
familiei,  afectează într-o mică sau mare măsură copilul.  

Familia și grădinița trebuie să asigure condițiile necesare pentru dezvoltarea personalității 
armonioase a copiilor. Tot mai mult, se pune accent pe colaborarea dintre grădiniță şi familie, având 
ca scop optimizarea şi creşterea calităţii procesului educativ. Este important ca grădinița şi familia să  
aibă o relație deschisă, să comunice și să facă schimb de idei pentru binele copilului, aceștia să aibă 
o colaborare bazată pe încredere şi respect reciproc. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanța colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniței va fi conștientă, interesantă și reciproc avantajoasă. Parteneriatul presupune construirea 
unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor. 

În perioada Sărbătorilor Pascale este foarte important ca părinții și educatorii să colaboreze,  
pentru  ca cei mici să cunoască tradițiile și obiceiurile acestei sărbărtori. Fiind vacanța prelungită, în 
această perioadă am colaborat cu părinții și le-am sugerat să le spună o povestea iepurașului de Paști, 
le-am trimis fișe legate de această sărbătoare, cântecele, le-am recomandat să-i includă și pe ei la 
vopsirea a ouălor și la treburile gospodărești. În această perioadă preșcolarii au cea mai mare nevoie 
de noi, sunt la vârsta fragedă când li se formează deprinderile, se dezvoltă aptitudinile, competențele 
și de aceea noi cadrele didactice, alături de părinți trebuie să-I sprijinim și să lucrăm atât la grădiniță, 
cât și acasă. 

Colaborarea şcolii cu părinţii permite educatorului să realizeze obiectivele care vizează 
diferenţierea şi individualizarea instruirii, de realizarea unei educaţii de calitate, iar părintelui i se 
oferă posibilitatea de a-şi cunoaşte copilul integrat într-un colectiv, de a contribui esenţial la formarea 
şi dezvoltarea lui. Pentru asigurarea calităţii parteneriatului educațional, cadrul didactic are misiunea 
de a implica părinţii şi agenţii comunitari într-o activitate partenerială permanentă, cum ar fi 
colaborarea multiaspectuală de durată cu familia. Poziţia ambelor instituţii trebuie să fie una axată pe 
parteneriat, colaborare şi sprijin reciproc în acţiunile orientate la formarea personalităţii elevului. 

În ceea ce privește realizarea colaborării dintre școală și familie, pot fi stabilite diferite activități. 
După durată, pot fi inițiate parteneriate pe termen lung, în cazul în care părinții participă la realizarea 
unui proiect cu obiective clare sau pe termen scurt, când părinții se implică în organizarea unor 
evenimente. Prin raportare la forma parteneriatului, pot fi create parteneriate formale, prin atragerea 
părinților în organizarea unei expoziţii tematice sau informale, atunci când părinții se implică în 
organizarea unei excursii. În funcție de obiective, sunt frecvent inițiate parteneriate de reprezentare, 
prin participarea la întâlnirile din cadrul Consiliului părinţilor, precum și parteneriate operaţionale, în 



cazul în care sunt realizate activități concrete împreună cu părinții. După domeniul activităților, pot 
fi inițiate parteneriate culturale, prin participarea părinților la organizarea unor viite cu copiii la 
diferite instituții culturale, precum și parteneriate artistice, prin implicarea părinților în desfășurarea 
unor evenimente.  

De asemenea, este posibil ca unele parteneriate dintre școală și familie să fie finanțate, prin 
atragerea unor sponsorizări, iar altele să fie fără finanțare, așa cum se realizează deseori. Este 
important să fie create parteneriate diverse între școală și familie pentru a motiva pe părinți să 
participe la activități, pentru a crea o colaborare eficientă între aceștia și reprezentanții școlii. În 
societatea contemporană, parteneriatul şcoală-familie reprezintă o condiţie indispensabilă pentru 
asigurarea bunei administrări a şcolii, dar şi pentru asigurarea unei educaţii de calitate la diferite trepte 
de şcolaritate, inclusiv la treapta învăţământului primar. 

În concluzie, parteneriatul educaţional reprezintă o necesitate a timpului, ce se bazează pe mai 
multe elemente: popularitatea şi simţul propriei valori; încrederea şi ajutorul reciproc; şanse egale în 
luarea deciziilor; progresul continuu şi soluţionarea problemelor prin negociere şi compromis etc.  

Relaţiile în cadrul parteneriatului educaţional trebuie să fie variate, multinivelare, sistematice, 
axate pe respect, înţelegere şi feedback pozitiv, cointeresate în creşterea, educaţia şi formarea 
personalităţii responsabile, apte de a se adapta la o societate ce se află într-o schimbare continuă. 
Asigurarea acestor condiții de către cadrele didactice din învățământul preșcolar creează premisele 
pentru un parteneriat de succes, bazat pe implicarea activă a tuturor actorilor educaționali. 
 

  



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                                                                
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

Profesor Învățământ Primar: CIOFALCĂ MIHAELA                                         
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU COLFESCU” ALEXANDRIA 

 
Educația extracurriculară are un loc și un rol bine stabilit în formarea personalității copiilor. 

Activitățile extrașcolare urmăresc identificarea și cultivarea corespondenței între talente, aptitudini 
formarea unui stil de viață civilizat dar și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Încă de mici copiii acumulează cunoștințe, intră în contact direct cu obiectele, ființele din jurul 
lor, sunt într-o continuă mișcare fiind receptivi la tot din jurul lor. Ei participă cu multă bucurie la 
aceste activități iar succesul vine sigur dacă avem încredere în imaginația și dragostea din sufletul 
copiilor lăsându-le frâu liber imaginației și oferindu-le posibilitatea de a conduce acțiuni frumoase și 
valoroase.  

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este foarte complexă și schimbătoare iar aceștia trebuie 
pregătiți să accepte și să înțeleagă provocările în mod practic, creativ, inovator.  

În perioada pandemiei dar și după, părinții au fost stresați pentru că au fost nevoiți să rămână 
lângă cei mici să preia o parte din responsabilitățile școlii, realizând astfel dificila muncă a 
învățătorului și a profesorului. Au realizat că învățământul este o activitate complexă, că învățarea își 
are originile în familie, că problema învățării nu ține numai de școală. Au realizat că nu sunt pregătiți 
și nu se pricep să gestioneze această aventură a cunoașterii umane numită învățare. 

Profesorii au trecut și ei prin momente dificile fiind obligați să iasă din rutina școlii tradiționale 
și să intre în necunoscutul erei digitale. Nu poți deveni peste noapte profesor digital după o carieră 
lungă la clasă, cu elevi care socializează în bănci, învață, interacționează multiplu, ies în pauze, 
vorbesc, râd, se ceartă, se împacă. În acest mediu elevii se simt încrezători în ei, pentru că profesorul 
îi îndrumă, îi veghează, îi asistă, le dă siguranță. 

În această perioadă cadrele didactice au realizat următoarele activități: proiectarea activităților 
suport pentru învățarea online; desfășurarea activităților didactice în sistem online asigurând calitatea 
actului educațional; selectarea sau elaborarea resurselor educaționale deschise; întocmirea 
instrumentelor de evaluare aplicabile online; oferirea feedback-ului fiecărui elev în funcție de 
participarea la activitățile desfășurate; să cunoască și să garanteze că în organizarea și desfășurarea 
activităților online sunt asigurate și respectate cerințele privind protecția datelor cu caracter personal. 

Avantajele învățământului online: 

- nu se mai consumă timp, haine, bani pentru transport;  
- trafic redus în orașele aglomerate, efort fizic îndelungat și riscant pentru copiii din mediul 

rural; 
- se evită bullyingul; 
- se evită aglomerația din sălile de clasă cât și toaletele de afară; 
- copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia; 
- copiii sunt mai odihniți; 
- se pune mai mult accent pe practică decât pe teorie;  
- părinții au acces la modul de predare, pot cunoaște mai bine cadrul didactic dar și propriul 

copil; 



- elevii pot participa la ore chiar dacă au o anumită problemă de sănătate; 
- elevii nu mai pot inventa scuza că și-au uitat caietul cu temă acasă; 
- pot fi folosite cu ușurință variantele de manuale digitale; 

Dezavantajele învățământului online:  

- lipsa accesului la tehnologie datorat lipsei de dispozitive, conexiune deficitară sau 
supraglomerarea rețelelor;  

- lipsa posibilității unei notări adecvate, testare mai puțin eficientă; 
- profesorii au abilități limitate în utilizarea platformelor online, iar ,,școlarizarea” acestora se 

face pe cont propriu în ritmul fiecăruia;  
- spații mai puțin potrivite pentru învățat online, în locuințe mici și înghesuite mai ales în 

familiile numeroase; 
- neatenția este prezentă în orele online dacă părintele nu supraveghează copilul, profesorul 

nu-i poate vedea pe toți elevii, unii chiar își închid microfonul și camera; 
- în online elevul este nevoit să studieze și să descopere mult singur; 
- părinții copiilor mici trebuie să-și ajute copiii la tehnologie; 
- interacțiunea profesor – elev este mai greoaie mai ales dacă elevul are porțiuni neînțelese 

din materia predată; 
- elevii înteracționează mai puțin unii cu alții, sunt afectate relațiile lor sociale și aptitudinile 

de socializare; 

      Importanța activităților extașcolare: 

- completează orele de curs dezvoltând cultura generală a copiilor; 
- dezvoltă relațiile sociale dintre copii, ajută la sănătate; 
- ajută la creșterea stimei de sine, elevii devenind mai organizați; 
- creează prietenii de lungă durată; 
- învață să lucreze în echipă, să împartă, să dăruiască; 
- dobândesc abilități noi pe care le folosesc în activitatea școlară viitoare; 
- învață cum să devină lideri, ceea ce îi ajută foarte mult în viitor 

 

Nu există proces educativ separat, el se dezvoltă acasă, la școală, în societate. Este foarte 
important să existe o comunitate unită unde fiecare membru contribuie cu resurse și compasiune 
pentru binele copiilor.  

  



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. CIOINAC DANIELA CRISTINA,                                                  
G. P. N. PIETROSU 

 
Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 

grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De 
aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături 
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. 

De multe ori, conţinutul acestor activități poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copiii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 
știință, la activităţile de cunoașterea mediului după ce copiii au ascultat ,,Povestea ouălelor roșii”,au 
observat pe planşe oua colorate,am propus o activitate extrascolară on-line de decorare a oualelor de 
Paște intr-un atelier cu scopul de a vedea exact cum se realizeaza această activitate în preajma 
sărbatorii Învierii Domnului de către oameni specializați în acest domeniu. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De 
aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activitățile extrașcolare pe care le-am desfășurat la grupă  on-line sunt: primirea lui Mos 
Crăciun in sala noastră de grupă,unde copiii au prezentat diferite poezii și cantece dedicate 
acestuia,apoi eu am fost curierul și am împarțit cadourile copiilor,activitatea dedicata zilei de 8 Martie 
– realizarea unor materiale on-line pentru mămicile preșcolarilor,copiii fiind foarte încântați și 
emoționați de aceasta,activitatea de plantare a florilor de primăvară în grădina de flori,etc. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în societate. În cadrul activităţilor extrașcolare, alături de îndrumătorii lor, copiii dovedesc 
creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

Diferitele activități desfașurate cu ocazia zilelor speciale, prin specificul lor oferă posibilitatea 
educatorilor să-i ajute pe copii să se implice, să-şi cunoască colegii de grupă, să colaboreze şi să se 
afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii.  

Totodată, activitățile pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune 
prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri 
care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel 
să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular 



în timpul desfăşurării acestor activităţi extrașcolare. Copiii au fost foarte încântați când s-au îmbrăcat 
în costume populare și au prezentat diferite colinde in preajma sărbătorii Nașterii Domnului. 

Copiii sunt pregătiți prin activități bogate pentru viața socială,de aceea căutăm cu ajutorul 
activităţilor extrașcolare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul 
pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 

Eu consider că trebuie să îi atragem pe copii prin diverse metode pe care le putem aborda, pentru 
a le stimula interesul de a participa cu plăcere la activitățile pe care le desfășurăm la grupă. Prin 
activitățile extrașcolare avem posibilitatea de a-i atrage pe copii în activitățile noastre pe care le 
desfășurăm,ei participând fără a fi forțați,din proprie inițiativă. 
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Sărbătorind Paștele 

 
Prof. Ciolac Mirela Zamilia                                                                                            

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara 

 
”A sărbători” este un verb drag tuturor. Căutăm de fiecare dată câte un prilej pentru a sărbători 

ceva. Așadar, de ce nu am sărbători și venirea primăverii? Ba, mai mult, în această perioadă se 
sărbătorește și Paștele, cea mai importantă și cea mai veche sărbătoare anuală a creștinilor.  

 
Astfel, cu mic, cu mare, elevi și profesori, ne-am întrecut în obiceiuri și bucate alese. Elevii 

clasei a VI-a au avut de prezentat câteva obiceiuri și tradiții la care iau și ei parte an de an. Iată câteva 
dintre mărturisiri: 

”Eu, împreună cu famlia mea, în fiecare an de Paște mergem la bunici să sărbătorim. La noi 
tradiția decurge astfel: vineri dimineața ne apucăm să facem prăjiturile deorece trebuie lăsate la 
frigider să fie cât mai bune.  

Sâmbăta mergem la biserică, apoi facem mâncarea caldă (chiftelele, sarmalele etc), iar 
duminica mergem din nou la biserică. După  ce plecăm de la biserică, îmbrăcați la patru ace, mergem 
pe la fiecare casă din sat cu stropitul. Este o tradiție țn care noi, copiii, mergem pe la case și cîntăm o 
poezie de Paște și apoi stopim damele/fetele cu un parfum, iar după acest lucru luam masa cu ei și 
primim și niște bani). Luni sărbătorim toată familia.”                                  

”Tradițiile românești din jurul Paștelui sunt complexe și deosebite. Îmbrăcăminte curată trebuie 
purtată și o baie cu apa care conține un ou roșu de Paste și o monedă este folosită pentru spălare. 
Mâncarea este așezată pe o masă cu o seară înainte de a fi consumată. Pot fi duse și la biserică pentru 
a fi binecuvântate. Când ceasul bate la miezul nopții duminica dimineața, începe slujba învierii.  

 
Luminile bisericii sunt estompate si o lumânare aprinsă, purtată de preot, este trecută printre 

membrii adunării pentru a le aprinde pe ale lor. Aceste lumânări pot fi luate acasă ca un memento al 
slujbei si pentru a răspândi sfințenia pe care o primesc în casele lor oamenii. Unii români aprind si 
lumânări la mormintele membrilor familiei. La slujba de Înviere, atunci când preotul rostește replica 
„Hristos a înviat!”, toți credincioșii prezenți răspund: „Adevărat a înviat!” 

 
”La masa de Paște se spune că trebuie să mănânci mai întâi un ou rosu, după ce ai ciocnit cu 

cei dragi, pentru a fi împreună și în viața de apoi. Pasca, tradiționalul tort de Paște făcut cu brânza și 
stafide, este principalul obiectiv. 

 
Mielul, de asemenea este un fel nelipsit de pe mesele românilor în ziua de Paște, deoarece acesta 

simbolizează sacrificiul făcut de Mântuitor pentru noi, oamenii. Brânza, legumele, pâinea dulce și 
ouăle sunt alte componente esențiale ale mesei tradiționale de duminica de Paște.     

                                          
Dincolo de pregătirile culinare și de alegerea cadourilor pentru cei dragi, ar trebui însă să nu 

pierdem din vedere esențialul, și anume marele „cadou“ pe care Mântuitorul Însuși ni l-a făcut nouă 
tuturor: acela că prin sacrificiul Său, ne-a dat șansa la mântuire.”  

 
Pentru a face concurență elevilor, la catedra de Limba și literatura română am făcut un maraton 

în imagini al pregătirilor de Paște.  



Fotografiile vorbesc de la sine. 

 

 
 

 
 

 
 

Dacă o imagine face cât o mie de cuvinte, grăitoare sunt și cele de mai sus. Orice popor trebuie 
să își păstreze cu sfințenie tradițiile și are datoria să le transmită din generație în generație.   

 

 

 

 

 

 

 



 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE 

 

Prof. Ciolan Călin                                                                                                               
Școala Gimnazială Vețel 
Loc. Vețel, Hunedoara 

 

Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare a creştinilor de pretutindeni fiind însoţită 
de o multitudine de tradiţii şi obiceiuri pascale. De la ouă roşii şi cozonac, drob și nelipsita friptură 
de miel, la slujbe religioase edificatoare, iepuraşul colorat cu coşul său plin de bunătăţi mult așteptat 
de copii, Paştele este sărbătorit într-un mod cât se poate de vesel, fiind totodată şi o resimțire a 
primăverii, o speranţă în mai bine, o dorință de un nou început. 

Simbolistica ouălor de Paşte 

Dacă ouăle roşii sunt simbol al sângelui 
Dumnezeiesc căzut din răni, cele colorate sau 
încondeiate semnifică bucuria primăverii, veselia, 
renaşterea. La români, ouăle se vopsesc, pictează, 
decorează în Joia Mare, în Săptămâna Patimilor.  

Acestea se ciocnesc în ziua de Paşte 
rostind Hristos a înviat! la care se 
răspunde Adevărat a înviat!. Despre ouăle înroşite 
se spune că ar avea puteri miraculoase. Consumul 
acestora fereşte de boli, purifică şi chiar oferă 
frumuseţe. 

 

Lumina sfântă 

 Lumina din Noaptea de Înviere semnifică pentru credincioşi 
victoria binelui asupra răului, învingerea întunericului şi biruinţa 
vieţii.  

La Sfântul Mormânt aceasta apare prin putere divină, fără nici 
o explicaţie, fără nici o sursă de aprindere. Miracolul cutremurător 
menţine vie credinţa, iar puterile luminii sfinte variază de la 
protecţie şi vindecare, la aducerea de belşug, noroc şi armonie în case.  

La români, lumânarea cu care s-a luat lumină în Noaptea de Înviere va fi adusă aprinsă pe 
drumul spre casă. Dacă aceasta nu se va stinge, atunci dorinţa purtătorului se va împlini. Paştele este 
o sărbătoare plină de bucurie, o celebrare luminată, încărcată de semnificaţii, simboluri şi tradiţii. 
Lumina sfântă este cea dătătoare de speranţă oamenilor, arătând că miracolele încă sunt posibile. 



Despre Iepuraşul de Paște 

Personaj simbolistic al acestei sărbători, Iepuraşul de Paște este cel 
care aduce ouă încă din dimineaţa celebrării Învierii Domnului. El  a avut 
la început un rol similar cu al lui Moş Crăciun, judecând copiii după 
nivelul acestora de obedienţă. Legenda ni-l înfăţişează transportând în 
coşul său ouă pictate, dar şi numeroase dulciuri pe care le lasă pe la casele 
copiilor cuminți. 

Tradiţii şi datini pascale la români 

Deşi de-a lungul timpului interculturalitatea 
şi-a spus cuvântul şi am „importat” multiple 
obiceiuri noi, avem încă tradiţii şi datini pascale 
nealterate de secole întregi pe care, voluntar sau 
involuntar le respectăm an de an.  

Postul Paştelui este urmat în majoritatea 
caselor de români, la fel şi deniile premergătoare 
duminicii Învierii, rugăciunile, curăţenia în locuinţe 
şi reunirea familiei la masă în ziua de Paşte. În 
Maramureş, înnoirea garderobei în post este 
interzisă cu desăvârşire, aceasta fiind permisă doar 
din ziua de Paşte.  

La fel şi hainele multicolore care sugerează veselie în Săptămâna Patimilor. În Muntenia, 
duminică dimineaţa, creştinii se spală pe ochi cu apă rece în care au pus un ban de argint şi un ou 
roşu. Acestea se spune că vor aduce bunăstare şi sănătate. Cei trecuţi în nefiinţă nu sunt uitaţi în 
niciuna dintre zonele ţării. Din lumina luată în Noaptea de Înviere, credincioşii vor duce şi la cimitire. 
Printre morminte se vor ciocni ouă şi se vor împărţi bucate pentru pomana sufletelor apuse. Înroşirea 
ouălor ce aminteşte de sângele lui Hristos e o altă tradiţie respectată la români.  

La fel şi pasca, felurile de mâncare din carne de miel, plăcintele sau cozonacii pufoşi. În 
Bucovina, la sate, încă se mai organizează Petrecerea Gospodarilor, unde oamenii îmbracă straie 
tradiţionale şi se veselesc până în zorii zilei cu bucate alese. În zona Transilvaniei, încondeierea ouălor 
este o adevărată artă, iar varietatea de modele este cu adevărat impresionantă. Tot aici, în a doua zi 
de Paşte, fetele tinere sunt stropite cu apă de către băieţii care le plac.  

Unele zone ale ţării au datina de a se păstra lumânarea cu care s-a luat lumină în Noaptea 
Învierii. Aceasta poate fi aprinsă la vreme de necaz, boală, supărare pe tot parcursul anului.  

 



 

Activitatea extrașcolară în pandemie:                                                         
,,CONSILIEREA PERSONALĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIC” 

 
Prof. Cioloș Adina-Ionela                                                                                                                      

Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș 
 

 

Din nevoia a face ceva diferit cu elevii de debut ai ciclului gimnazial, respectiv elevii clasei a 
V-a, de a reuși să fac trecerea de la doamna învățătoare la doamna profesoară de limba engleză mai 
ușor și de a realiza activități atractive cu elevii în contextul pandemiei, am utilizat câteva platforme 
educaționale și am elaborat materiale educative diverse.  

Anul trecut am reușit să fac cu elevii clasei a V-a, a căror dirigintă am fost, o serie de activități 
extrașcolare extrem de apreciate de către elevi și părinți. Au fost implicați elevii clasei a V-a, părinții 
acestora, cadre didactice de la unitatea școlară și instituții partenere. 

Proiectul educativ a fost axat pe consilierea personală și a inclus un calendar cu activități și 
parteneri din instituții publice diferite. Au fost desfășurate activități pe teme ecologice, de 
autocunoaștere, de siguranță fizică și rutieră, de sănătate emoțională, religioase și de socializare. 
Pentru desfășurarea acestor activități am avut ca parteneri părinți, medic, psiholog școlar, agent de 
poliție, inginer silvic, profesor de biologie și religie.  

Activitățile s-au desfășurat conform calendarului, excepție făcând ultimele două activități care 
datorită situației actuale, respectiv sistarea învățământului față în față și începerea învățământului 
online pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 
unitățile/instituțiile de învățământ, acestea nu s-au putut desfășura față în față, fiind desfășurate online 
în lunile mai-iunie a anului școlar precedent, urmând a fi reluate în anul școlar viitor. Pentru 
desfășurarea celor două activități am oferit copiilor îndrumarea necesară.  

Elevii au dat dovadă de seriozitate și mi-au trimis poze de la activitățile desfășurate. 
În urma fiecărei activităţi realizate s-a completat o fişă tip de activitate, care a permis urmărirea 

atingerii obiectivelor şi rezultatelor propuse, s-au realizat fotografii pe parcursul derulării proiectului, 
expoziţii cu produsele realizate de elevi, mese rotunde și discuţii între membrii echipei de proiect. 

Consider că acest proiect educativ și-a atins toate obiectivele propuse, dintre acestea foarte 
importante fiind cunoaşterea specificului vieţii din mediul lor rural, a siguranței emoționale și fizice, 
a stării de sănătate. 

Intenționez ca activităţile proiectului să fie introduse anual în calendarul activităţilor extra-
curriculare al şcolii.  

Proiectul va avea continuitate şi va oferi beneficiarilor oportunitatea de exprimare civică și 
artistico-creativă în fiecare an, modificând tematica în funcție de vârsta și nevoile copiilor.  

Este evident faptul că activitatea desfășurată tradițional, față în față, interacțiunea, socializarea 
elevilor și a cadrelor didactice, este importantă, dar multe activități pot fi proiectate și desfășurate și 
online. 

 
 



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                 

REALIZATE ÎN PANDEMIE 
 
 

CIREAȘĂ IOANA - THEODORA 
GRĂDINIȚA M. AP. N. NR. 1 

 
 
 

În cadrul procesului instruct-educativ, activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru 
dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acestea ajută copii la formarea 
unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează 
abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate 
acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este 
mult mai ridicat. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea 
activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, 
deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe 
lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările tematice, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia anumitor zile/ 
evenimente) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului 
arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

Activităţile extrașcolare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 
şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber 
într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea 
grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

Începând cu anul 2020 învățământul s-a confruntat cu mai multe schimbări datorită pandemiei 
Covid-19. Învățământul față în față a fost nevoit să se desfășoare on-line, astfel cu greu cadrele 
didactice au făcut față acestei schimbări, activitățile desfășurându-se atât sincron cât și asincron. În 
ceea ce privește activitățile extrașcolare și acestea au avut de suferit, deoarece nu s-au mai putut 
desfășura evenimente, vizite etc. Așa cum am subliniat si mai sus, prin spusele pedagogului Maria 
Montessori, am fost nevoiti să ne adaptăm condițiilor și cerințelor date. Așa cum bine știm, la nivelul 
preșcolar, dacă de exemplu la activitatea cunoașterea mediului, avem ca tema săptămânală Animale 
din lumea întreagă, iar la una dintre activități aveam de observat animalele, în cadrul activității 
observarea o făceam pe planse, iar mai apoi puteam în cadrul acelei săptămâani să planificăm o 
activitate extrașcolară și să mergem în vizită la grădina Zoologică. Însă de data aceasta, în contextul 
pandemic am apelat la tehnologie si astfel preșcolarii au putut să meargă virtual în vizită la Zoo, sau 
la Muzeul Antipa, totul doar la un click distanță, accesând site-urile puse la dispozitie.  

Dacă înainte de pandemie ne puteam lăuda cu o mulțime de activităti extrașcolare pe care le 
desfășuram la nivelul preșcolar, de la serbări la diverse evenimente și vizite, chiar și așa în mediul 
on-line am putut desfășura activități frumoase și interesante. Pe lângă vizitele on-line la muzee, am 
putut participa on-line și la teatru vizionând piese minunate specifice nivelului de vârstă. Am reușit 
să avem o zi dedicată sănătății, în cadrul căreia am discutat despre mișcare, echilibru și încrederea în 
sine dar și despe virusul ce ne-a invadat, prescolarii fiind provocați să realizeze desene/ colaje pe 
această temă. Am avut ziua dedicată ecologiei, transformată într-un concurs între echipele fiecărei 



familii, astfel am desemnat cea mai frumoasă căsuță pentru păsări realizată din materiale reciclate și 
tot în acea zi am și provocat familiile să planteze fie un copac, fie o floare. Am mai avut o zi dedicate 
științei, unde am realizat experimente în mod sincron, am discutat despre sistemului solar și ne-am 
ales planeta preferată dar, am mai avut si o zi dedicată pasionaților de bucătărie unde am învățat să 
facem clatite în diverse culori.   

 În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături 
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. 

Una dintre activitătile extrașcolare care au lipsit a fost cea a serbarilor, însa cu ajutorul pîrinților 
am putut să realizăm și această bucurie a copiilor, serbarea de iarna on-line. In cadrul careia Moș 
Crăciun, mult asteptat, a sosit virtual și a discutat cu fiecare copil în parte, după ce aceștia au spus 
poeziile și cântecele învățate.  

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort 
suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel 
să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” 
(D.I. Nolte). 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm cu toate sursele pe care le avem să 
nu renunțăm la aceste activități, să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu ajutorul tuturor 
metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extrașcolare munca 
noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să 
participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, 
de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe 
care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extrașcolare. 
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ACTIVITĂŢILOR ONLINE 

 
 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava 

 
 
 

În ultimul an, în contextul pandemiei generate de Covid-19, activitatea desfăşurată online a 
devenit activitatea de bază a cadrului didactic. Tehnologia informaţională vine cu variate posibilităţi 
de ameliorare şi modernizare a activităţii din toate domeniile şi face să se constituie treptat, un mediu 
informatizat, determinat de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor.  

Astfel, pentru început au existat o serie de întrebări, cum ar fi: ce platformă educațională se va 
alege, cum să creeze o clasă virtuală, ce program de lucru se va alege, cum se vor transmite elevilor 
cunoștințele, cum își vor crea toți elevii cont pe acea platformă, dacă au toți elevii noștri conexiune 
la internet și computer, tabletă sau smartphone pentru a participa la lecțiile online etc. 

Pentru aceste probleme s-au găsit soluţii şi într-un timp atât de scurt a trebuit să ne adaptăm 
acestei situaţii. 

La început s-au postat lecţiile, materialele şi fişele de lucru pe diferite platforme educaţionale, 
apoi s-au putut conecta pe Zoom, Google Meet, Classroom, Microsoft Teams etc., dar monitorizarea 
progresului fiecărui elev în varianta online este dificilă. 

Activităţile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, profesorilor, 
dar şi a unor părinți… şi vor  o componentă nelipsită a școlii viitorului.  

Desfăşurarea activităţilor online prezintă unele avantaje:  
- elevul poate învăța în ritmul lui, fără a fi presat de timp sau perturbat de colegi;  
- cursurile și resursele atașate acestora pot fi accesate oricând;  
- evaluarea (indiferent de formă) a rezultatelor obținute de elevi se poate realiza relativ rapid;  
- învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât manualele 

voluminoase și putem spune că, din acest punct de vedere, digitalizarea reprezintă un context mai 
bun, care oferă o perspectivă mai largă și activități mult mai atractive decât metodele tradiționale de 
învățământ;  

- instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe 
profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru/comunicare;  

- învățarea digitală permite elevilor să acceseze tot mai multe informații și să se asigure că 
informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice;  

- instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații și 
resurse educaționale cu alți profesori, în timp real.  

Printre dezavantajele învățării online, enumerăm o serie de dificultăţi pe care le întâmpină 
profesorul:  

-oferirea unor explicații suplimentare pentru înțelegerea conceptelor, fenomenelor;  
-consiliere individuală;  
-feed-back pentru corectarea promptă sau pentru corectarea achizițiilor;  
-sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.  
Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de neînlocuit. 

Nu toți copiii sunt dispuși să participe la lecții online, chiar dacă au posibilitatea să o facă. Le lipsește 
motivația, le e greu să progreseze fără să comunice direct cu profesorii, cu colegii. Nu renunțarea la 
educația tradițională, ci învățarea digitală privită ca o completare a educației tradiționale, în sensul 
eficientizării acesteia din urmă, este viitorul. 



Profesorii au constatat că au dedicat mai mult timp educației online decât în maniera tradițională 
și au reușit mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor.  

În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este 
soluția optimă, iar pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, este însă foarte importantă dozarea 
corectă a proporțiilor dintre școala tradițională și educația online.  

În ceea ce privesc activitățile extrașcolare, acestea sunt foarte importante pentru dezvoltarea 
armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini 
pozitive față de învățare, având performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice 
diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile 
extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale 
și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod 
de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai.  

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, iar participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin 
observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți.  

După această schimbare în învăţământ, în procesul educativ s-a ajuns la concluzia că școala 
online nu este la fel de eficientă, atât de plăcută ca cea tradițională, deoarece sunt familii cu mulţi 
copii, cu situaţii financiare precare şi nu-şi pot permite un telefon performant, o tabletă sau chiar un 
laptop pentru a putea participa efectiv la ore.  
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PĂRINȚII ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI                                                                       

ȘI LIPSA POSIBILITĂȚILOR DE GESTIONARE                                                         
A SITUAȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIE 

 

Profesor psihopedagog Ioana Cîrneanu                                                                        
Școala Gimnazială Specială Nr. 3 

 
Hotărârea de închidere a școlilor urmată de decizia transferării procesului de predare-învățare 

și de terapie în online și la distanță  au accentuat decalajele, reflectând inegalitățile apărute în 
furnizarea  serviciilor educaționale online: deoarece au acces limitat la dispozitive informatice și la 
internet, copiii din familiile sărace și copiii cu dizabilități sunt cei mai afectați de recentele adaptări 
în furnizarea serviciilor educaționale (online). În plus, competențele digitale reduse ale elevilor cu 
dizabilități adâncesc și ele inegalitățile de acces la conținutul educațional. 

Principala problemă este accesul fizic la computere sau tablete și lipsa conexiunii la internet – 
fie nu există echipamente în familii sau în școli care să poată fi date în custodia copiilor, fie sunt 
insuficiente, iar în anumite zone conexiunea la internet este precară sau lipsește. Pe de altă parte, 
există limite în utilizarea echipamentelor. Acestea se datorează, în mod special, abilităților digitale 
reduse sau insuficient dezvoltate ale copiilor cu dizabilități cât și părinților acestora părinților. Aici 
este important să menționăm faptul că pentru copiii cu dizabilități, care nu au autonomie în învățare 
și pentru care prezența unui adult este vitală, abilitățile digitale ale adulților sunt esențiale. 

Învățarea și terapia în online necesită din partea elevilor deprinderi și competențe de autonomie 
și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere,  toate acestea nefiind prezente în cazul 
elevilor cu dizabilități, tocmai de aceea, fiind esențială colaborarea familiei cu școala. În cazul elevilor 
cu dizabilități profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce stări și emoții resimte acesta în 
această perioadă. ărinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat 
pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv. 

Toate familiile s-au adaptat schimbărilor produse din cauza infecției cu Coronavirus 2019. 
Situația părinților copiilor cu CES a fost una mult mai dificilă, aceștia trebuind să găsească un 
echilibru între serviciu, îngrijirea copiilor și menținerea gospodăriei, mai ales când nu au beneficiază 
de sprijinul cu care erau obișnuiți. Izolarea poate reprezenta o oportunitate de a petrece timp împreună 
și de a-ți dezvolta relația cu copiii tipici, doar că în cazul părinților copiiilor cu cu CES, nevoiți să 
schimbe brusc rutinele acestora, ruperea acestora de mediile în care se desfășurau, izolarea fizică și 
lipsa interacțiunii, au fost provocări practice în lipsa susținerii furnizate de cadrele didactice și 
terapeuți, după cum se arată în raportul unicef, realizat pentru țara noastră. 

Copiii care au deprivări multiple, întâmpină dificultăți suplimentare pe lângă lipsa abilităților 
digitale, intervenția necesară într-un astfel de context fiind mult mai complexă. În cazul copiilor cu 
autism este binecunoscut faptul că doar mutarea unui obiect poate determina o situație de criză 
majoră, ceea ce face ușor de înțeles la ce se poate ajunge în cazul schimbării.  

În timpul unei crize precum pandemia de COVID-19, consolidarea comunicării, a transparenței 
și încrederii este crucială pentru a pune în practică măsurile de limitare a răspândirii virusului. 
Comunicarea poate contribui la înțelegerea și abordarea temerilor, a interpretărilor greșite; la 
consolidarea implicării comunitare pentru abordarea dificultăților întâlnite. O comunicare bine 
stabilită între școală și părinți va asigura un spațiu de ascultare a îngrijorărilor, feedback-ului, 
miturilor și zvonurilor privind COVID-19, precum și transmiterea de informații despre virus. Pentru 



public este dificil să facă diferența între informații care au la bază dovezi științifice și cele care provin 
din surse îndoielnice.  Comunicarea între școală, părinți, elevi și profesori este esențială pentru a 
asigura o înțelegere clară a ceea ce trebuie făcut, de către cine și cum. În vremuri de incertitudine, 
este important ca părinții să se implice în relația cu școala. 

Școala de acasă vine cu provocările ei. Una dintre acestea, semnalate de multe familii ale 
copiilor cu CES, este refuzul copiilor de a-și face temele, de a se conecta pe platformele online sau 
de a lucra potrivit noilor cerințe. "Până la 1 din 4 copii prezintă la un moment dat semne de refuz al 
școlii.  

Nu vor merge la școală, indiferent dacă este în afara casei sau acasă. Spre deosebire de copiii 
care se plâng sau evită activitățile școlare, nu îi poți convinge să o facă. S-ar putea să se îmbolnăvească 
literalmente din cauza asta. Acești copii sunt deseori neliniștiți cu privire la ceva legat de școală. Deci, 
este important să aflăm dacă anxietatea se datorează unei situații temporare sau dacă este vorba despre 
altceva." 
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VALOAREA INSTRUCTIV – EDUCATIVA                                                                     
A JOCULUI DIDACTIC IN INVATAREA ONLINE 

 

Prof. înv. presc. Cirstina Andreea Gabriela 

 

Tinand seama de faptul ca integrarea armonioasa a copilului in activitatea de tip scolar este 
conditionata de numerosi factori printre care si jocul, activitate specifica varstei, in munca mea cu 
prescolarii am pus baza pe joc, reusind sa valorific astfel, numeroasele resurse existente. 

Jocul ofera copilului posibilitatea sa intretina legatura cu realitatea cotidiana, sa actioneze in 
mod propriu si creator, dobandind incredere in fortele sale creative. 

J. Piaget, cercetand fenomenul ludic, arata ca: „obligat sa se adapteze neincetat lumii sociale a 
celor mari, ale carei interese si reguli ii raman exterioare si unei lumi fizice pe care deocamdata o 
intelege prost, copilul nu reuseste spre deosebire de adult, sa satisfaca trebuintele afective si chiar 
intelectuale ale eu-lui sau in cursul acestor adaptari” (J. Piaget, Psihologia copilului pagina 50). 

In acest sens, este necesar pentru echilibrul sau afectiv si intelectual, ca el sa poata dispune de 
un sector de activitate a carei motivatie sa nu fie adaptarea la real, ci dimpotriva, asimilarea realului 
la eu-l sau, fara constrangeri sau sanctiuni. 

Creandu-se si mentionandu-se permanent climatul de joc „oricum ar fi el privit, ca modalitate 
de actiune, ca principiu al actiunii eficiente, ca procedeu tehnic cu grade sporite de specificitate si 
reusita, in anumite situatii date ale actiunii, este posibila optimizarea reala a actiunilor educative 
intreprinse cu prescolarii, formarea si dezvoltarea armonioasa a personalitatii acestora.” (H. Barbu, 
Climatul ludic, factor al dezvoltarii creativitatii prescolarului, pagina 43). 

Jocul, al carui rol in sistemul mijloacelor educationale a fost si este cunoscut de marea 
majoritate a psihologilor si pedagogilor lumii, este activitatea dominanta a copilariei. Acum el 
indeplineste functii cognitive sau formativ – educative, mai tarziu el devenind mijloc de reconfortare 
fizica si psihica. 

Odata cu intrarea prescolarului in scoala, locul dominant al jocului este ocupat de invatatura. 
Dezvoltarea copilului urmeaza calea de la joc, la invatatura si munca. Aceasta trecere de la o perioada 
de dominatie a unei anumite activitati la alta se realizeaza in mod treptat, intr-un interval destul de 
indelungat de timp „care nu presupune excluderea uneia si inlocuirea brusca cu alta, fara praguri si 
fara obstacole.” (D. Grigoriu, Rolul formativ al jocului didactic in vederea pregatirii copilului pentru 
scoala, pagina 17). 

Formele de trecere de la joc la invatatura sunt jocurile didactice, dupa cum forma de trecere de 
la invatatura la munca este concretizata in activitatile de pregatire tehnico – productiva. 

Din multiplele modalitati de activitate didactica utilizate in gradinita, jocul didactic are o 
valoare aparte. El antreneaza in activitatea de cunoastere cele mai importante procese psihice, cele 
mai intime operatii ale acestora, avand un deosebit rol formativ si educativ. 

Jocul didactic poate fi folosit ca un mijloc de cercetare a realitatii, de explorare a unor notiuni, 
pe o cale mai accesibila varstei prescolare. 

In sprijinul acestei idei vine I. Cerghit care spune ca: „Strategia jocului este in esenta o strategie 
euristica.” (Metode de invatamant, pagina 37). 

In joc, copilul se gaseste in situatia de actor, nu de spectator, ceea ce corespunde foarte mult 
dinamismului gandirii, imaginatiei si vietii lui afective, unei trebuinte interioare de actiune si 
afirmare. 

Jocul didactic, spre deosebire de celelalte modalitati de lucru folosite in activitatea de invatare, 
are o eficienta sporita, deoarece face parte din preocuparile preferate ale copiilor, solicitand in același 
timp si o angajare a capacitatilor intelectuale ale acestora. Valoarea principala a lui consta in faptul 



ca ii face pe copii participanti activi la propria dezvoltare. Asa cum precizeaza J. Piaget: „toate 
metodele active de educatie a copiilor mici cer sa li se furnizeze acestora un material corespunzator, 
pentru ca jucandu-se, ei sa reuseasca sa asimileze realitatile intelectuale care, fara acestea, raman 
exterioare inteligentei copilului.” (Psihologie si pedagogie, pagina 39). 

O serie de jocuri didactice organizeaza procesul perceperii analitico-sintetice a insusirilor 
caracteristice ale obiectelor dupa culoare, marime sau forma, precum si a asemanarilor si deosebirilor 
dintre ele, procesul insusirii reprezentarilor matematice ale operatiilor de calcul. 

Perceptia spatiala se dezvolta atunci cand, in cadrul jocurilor didactice, aseaza laolalta figurile 
si construieste ceva. Prin jocuri de genul „Unde am asezat jucaria?” se familiarizeaza cu raporturile 
spatiale dintre obiecte: sus-jos; in fata-in spate; aproape-departe; etc. Prin alte jocuri didactice copilul 
invata sa deosebeasca formele si dimensiunile obiectelor: „Gaseste obiecte de aceeasi forma” etc., 
deoarece ele activeaza operatiile gandirii: analiza, sinteza, comparatia si generalizarea. 

Operatia de comparare se dezvolta prin jocuri in care copilul este pus sa grupeze obiectele dupa 
trasaturile lor caracteristice generale. Exemplu: „Unde se potriveste?”, „Prin ce se aseamana?”, 
„Cine aseaza mai bine?” etc. Pe langa faptul ca dezvolta psihicul copilului, jocurile didactice ajuta 
si la dezvoltarea vorbirii acestora, lucru deosebit de important pentru integrarea prescolarilor in 
activitatea de tip scolar. 

Jocurile didactice pentru dezvoltarea vorbirii contribuie la stimularea acuitatii analitice a 
auzului fonetic („Cine face asa?”, „Ce se aude?”, „Repeta ce am spus eu!”), la dezvoltarea gandirii 
(„Gaseste cuvantul potrivit”, „Cine raspunde primul?”, „Spune mai departe”), precum si la 
imbogatirea si activizarea vocabularului („Raspunde repede si bine!”, „De-a libraria” etc.). 

Pentru dezvoltarea limbajului sub aspect lexical si pregatirea copilului pentru scoala, un rol 
important il detin jocurile didactice organizate cu grupuri mici de copii si individual, cu acei copii 
care dovedesc ramaneri in urma, precum si jocurile didactice desfasurate in etapa de jocuri si activitati 
alese. 

Prin regulile impuse, jocurile didactice sunt un mijloc deosebit pentru dezvoltarea stapanirii de 
sine, disciplinei, autocontrolului, spiritului de independenta si competitie, perseverentei necesare 
viitorului scolar. 

In jocul didactic colectiv, copii invata sa se respecte unii pe altii, sa se ajute reciproc, sa se 
bucure de succesele colegilor, sa aprecieze si sa recunoasca succesele in mod obiectiv. 

Jocurile didactice exercita un ansamblu de influente pozitive nu numai asupra laturii 
intelectuale, ci asupra intregii personalitati a copilului, fiind un mijloc eficient de educare a 
prescolarilor. In cadrul jocurilor didactice copiii se elibereaza de starile emotionale, care uneori 
franeaza posibilitatea lor de exprimare, dand dovada nivelului de cunostinte, priceperi si deprinderi 
pe care si le-au insusit. 

In investigatiile mele am pornit de la ipoteza ca ,,zestrea” de cunostinte achizitionate de copii, 
in cadrul activitatilor din gradinita, constituie baza folosirii jocului didactic, in vederea consolidarii, 
precizarii si verificarii lor, a imbogatirii sferei de cunostinte. 

Informatiile, cunostintele achizitionate, nu au constituit un scop in sine, ci procesul insusirii si 
consolidarii acestora a devenit un pretext in stimularea interesului pentru cunoastere, in exersarea 
operatiilor si calitatilor gandirii, ca si in formarea deprinderilor de activitate practica si intelectuala 
necesara integrarii cu succes a copiilor in scoala. 
  



 
Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Cîrstoiu Elena - Roberta 
Grădinița „Zâna Florilor” 

 
 

 

După cum bine știm, educația extrașcolară este realizată dincolo de procesul de învățământ și 

își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri.  

 

Activitățile extrașcolare constituie modalitatea neinstituționalizată de realizare a educației. 

Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au nevoie de aceste activități prin care să-

și poată dezvolta capacități ce țin de sociabilitate, creșterea sentimentului valoric personal, etc. 

 

În societatea contemporană, problematica educației dobândește noi conotații, provocate de 

schimbările care se produc în toate domeniile vieții sociale.  Educația depășește limitele exigențelor 

și valorilor naționale și tinde spre modern. Această pedagogie modernă urmărește depășirea vechii 

concepții educaționale care era centrată pe achiziționarea de către elev a unui volum mare de 

informații. Ceea ce presupunea verbalism, enciclopedism, inefciente în planul integrării profesionale 

și sociale. Accentul este pus acum pe aplicarea practică, al cărei rol este de a consolida informația, de 

a forma deprinderea, de a dezvolta motivația pentru învățare și activitățile productive. 

 

Este necesar să înlăturăm constrângerile copiilor. Ei trebuie lăsați să caute ceea ce este nou, să-

și descopere plăcerea de a crea. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a 

dorințelor acestuia, trebuie să fie dominanțele acestui tip de activitate extrașcolară, mai ales în această 

perioadă a pandemiei când timpul este mult mai lejer, iar activitățile școlare mai restrânse. 

 

Impunerea stării de urgență la mijlocul lunii martie a adus cu sine schimbări majore în rutina 

tuturor, copiii fiind la rândul lor afectați de limitările generale sugerate de noile circumstanțe. 

 

Fiindcă este vorba despre efectele separării temporare de prieteni și colegi  sau despre anxietatea  

produsă de situația epidemiologică, impactul emoțional al acestei perioade nu ar trebui neglijat, 

tocmai din acest motiv activitățile extrașcolare au avut și încă au un rol important în păstrarea 

armoniei, încurajarea exprimării emoțiilor și menținerea activă a copiilor. 

 



 
PROGRAM DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI GRUPULUI DE ELEVI 

ÎN CONTEXT EXTRAȘCOLAR, ÎN TIMPUL PANDEMIEI 
 
 

Prof. înv. primar Cistian Mihaela-Roxana 
Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Cluj-Napoca 

 
 

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru orice vârstă. Ele stârnesc interesul, 
produc bucurie, ușurează acumularea cunoștințelor. În aceste activități se implică mai cu avânt și 
copiii timizi. Prin structura și conținutul lor, activitățile extrașcolare completează procesul de 
învățare, dezvoltă înclinațiile și aptitudinile copiilor, integrează copilul în viața socială, contribuie la 
valorificarea rațională și plăcută a timpului liber și la transformarea lui într-o sursă educațională. 
Activitățile extrașcolare sunt generatoare de căutări și soluții variate.  

Activitățile extrașcolare se organizează cu anumite scopuri: 
- antrenarea copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut; 
- dezvoltarea de aptitudini speciale și atitudini caracteriale; 
- cultivarea interesului pentru activitățile socio-culturale; 
- facilitarea integrării în mediul școlar; 
- facilitarea reușitei școlare. 
Societatea actuală cunoaște schimbări majore datorită situației excepționale create de pandemie, 

schimbări care se regăsesc în viața socială, profesională, școlară și familială. Pentru elevi ceea ce 
însemna școală și mediu școlar tradițional s-a transformat într-o școală în care totul se desfășoară      
on-line, interacțiunile cu profesorii și colegii au loc dincolo de un ecran. Limitarea interacțiunilor 
fizice și distanțarea au creat dezechilibre emoționale în rândul elevilor. Ei simt nevoia de a 
interacționa, de a împărți obiecte unii cu ceilalți, de a se juca jocuri împreună, de a se bucura de 
activități extrașcolare dincolo de porțile școlii etc.  Odată cu revenirea elevilor mici la școală, a fost 
ușor de observat dezechilibrul generat de lipsa interacțiunii fizice asupra coeziunii grupului de elevi. 
Se observa cu ușurință pe chipurile lor bucuria revederii dar totodată și rezerva cu care acceptau 
interacțiunea fizică. Pornind de la ideea ca acești copii trebuie să reînvețe să fie un grup și o echipă, 
bineînțeles cu respectarea în continuare a tuturor normelor de distanțare și de igienă, am gândit un 
program de creștere a performanței grupului – clasă în context extrașcolar, structurat astfel: 

1. Alegerea unui conținut potrivit pentru o activitate extrașcolară 
Activitatea extrașcolară aleasă pentru consolidarea cunoștințelor desprinse în cadrul unității de 

învățare La Paști  este în aer liber, în curtea școlii.   
Conținutul activității: concurs (în echipă) - Vânătoarea de ouă  
 Propunerea unui punctaj pentru fiecare sarcină individuală 
Colectivul de elevi al clasei va fi grupat în două echipe. Modalitatea de grupare este aleasă de 

ei.  
Înainte de data organizării jocului elevii vor fi provocați în a veni cu informații deosebite despre 

sărbătoarea Paștelui. Fiecare informație deosebită va fi punctată cu un anumit număr de puncte. 
Elevul din fiecare echipă, care a adunat cele mai multe puncte va fi asistentul învățătoarei și va fi 
responsabil cu asigurarea ordinii și disciplinei propriei echipe. El va fi numit asistentul învățătoarei 
și va primi un ecuson drept recompensă.   

2. Stabilirea unor beneficii pentru elevi, în funcție de scorul acumulat 
Cele două echipe vor urma preț de 20’ două trasee diferite (spațiul verde din curtea din față a 

școlii și cel din curtea din spate a școlii). Responsabili cu organizarea celor două echipe vor fi cei doi 
asistenți și două cadre didactice. Fiecare echipă va trebui să cerceteze bine zona proprie pentru a găsi 
cât mai multe ouă ascunse în iarbă. La expirarea timpului, echipele se vor reuni în curtea școlii. 
Fiecare asistent va spune care e numărul total de ouă pe care le-a găsit echipa sa. Cadrul didactic va 



provoca membrii celor două echipe la un duel despre sărbătoarea Paștelui: întrebări despre această 
sărbătoare, cântece și  poezii specifice etc. Echipa care a adunat cel mai mare număr de ouă va fi 
prima care va începe duelul. Echipa care oferă cele mai multe răspunsuri complete și corecte, își va 
alege prima  recompensa: o săptămână fără teme sau un calificativ foarte bine  la disciplinele Joc și 
mișcare și Limba și literatura română sau o distracție în parc atunci când situația epidemiologică ne 
va permite. Din cele două recompense rămase, echipa clasată pe locul doi va alege una.  

La finalul activității, cu toții ne vom așeza pe iarbă, vom servi o gustare, vom împărtăși impresii.  
3. Stabilirea perioadei temporale pentru derularea jocului 
Activitatea se va desfășura pe parcursul a două ore.  
4. Notarea elementelor alese de elevi 
Cadrul didactic va fi atent la alegerile pe care le fac elevii, pentru a avea o imagine de ansamblu 

supra preferințelor și tendințelor colectivului de elevi.    

 
HARTA ZILEI 
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                  
ASUPRA EDUCAŢIEI 

 

Prof. Ciubotariu Gabriela                                                                                                 
Liceul Tehnologic” Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători - Neamț 

 
 

Activitățile extracurriculare trebuie să fie privite ca un mod de desăvârșire, de dezvoltare 
emoțională, socială și intelectuală a elevilor. Aceste activități le permit elevilor să descopere noi 
experiențe, practic noi dimensiuni ale vieții reale, să le exploreze și să-și rezolve nedumeririle, le 
permite posibilitatea de a rezolva conflictele, să se angajeze în discuții și de a descoperi noi 
experiențe. Aceste activități sunt ocazia perfectă de a dezvolta relații inter-umane pe termen lung, 
având în vedere că elevii au posibilitatea să participe la cercuri împreună cu alții cu care împărtășesc 
aceleași pasiuni și interese.  

Un element important este ca activităţile extracurriculare să se plieze pe nevoile elevilor și să 
se bucure de interesul acestora. În acest caz, tot ce vom întreprinde, toate activitățile extrașcolare pe 
care le vom organiza vor fi încununate de succes, vor fi valoroase și fructuoase atât în modul de 
realizare a activității cât și în relațiile cu elevii.  

Educaţia extracurriculară are un rol foarte important în formarea personalităţii elevilor, a 
dezvoltării armonioase a intelectului acestora, cu alte cuvinte în dezvoltarea personală completă a 
acestora. Îmbinarea educaţiei formale, existentă în școli și licee pe baza programului curricular și cea 
extracurriculară, în unităţi școlare sau în afara acestora au ca scop dobândirea de către tineri a 
cunoștinţelor și competenţelor care să le permită continuarea educaţiei de-a lungul întregii vieţi.  

Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de copii, cât și de factorii educaționali în măsura în 
care: valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută și 
relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învățămțnt; formele de 
organizare sunt ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie 
spiritul de inițiativă; participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suportnputernic 
pentru o activitate susținută; au efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; creează un sentiment 
de siguranță și încredere tuturor participanților; urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate 
în procesul de învățământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.  

Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași 
pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase, valoroase și fructuoase.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor.  

Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru 
oferta educaţională. ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie. Nu am crezut că ne va afecta 
profund și pe o perioadă atât de îndelungată, dar iată că suntem gata să începem și anul școlar următor 
cam tot în aceleași condiții cum l-am terminat pe cel anterior.  



Incertitudinile legate de: condițiile din școală, împrejurimile ,numărul de elevi din școală/ 
clasă,, siguranță, servicii, platforme folosite, rapiditatea deplasării pentru a susține eventual și elevii 
care nu au ,,avut șansa ’’să se afle în sala de clasă. 

 Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze 
nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să 
nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: 
elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, 
în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online.  

Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 
elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea 
urma lecțiile online. Cu certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească 
substanțial abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. 
În același timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind 
cu sugestii constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a 
instrumentelor digitale. 
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Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 

O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în 
general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De 
asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. 

Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care  experimentează astfel relaţii inedite 
cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de 
şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare 
și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru 
că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se 
implice și să obțină ceva din ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își 
manifestă astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 

            
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

  
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

  



În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului  precum sunt științele. Dacă cele din 
urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl 
ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

Activități extrașcolare de turism virtual  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Copilul poate să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-
au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

  
Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine 

Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor.  

 
Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans poate că fac parte tot din spectrul 

activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor după școală, însă ce le face speciale este 
că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire 
a copilului mult mai complexă. 

  
Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică 

sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să 
înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

 

  
  



 

Activitățile extrașcolare între online și tradițional 

 
EDUCATOARE: CIUCĂ MARIANA                                                                        

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,AL. VECHIU’’ ZĂVOAIA 

 
Activitatea didactică din grădinţă este una ce se desfășoară organizat, sistematic, etapizat, avănd 

la baza finalităţi ale educatiei. Aici işi au locul toate formele de bază ale activităţii umane. 

Dezvoltarea personalităţii copilului se realizează atât prin activităţile liber-alese desfăşurate în 
grădiniţă cât şi prin activităţile pe domeniile experienţiale. Prin acestea, copilul îşi dezvoltă limbajul, 
îşi îmbogăţeşte conţinuturile cognitive, relaţionează cu ceilalţi, se dezvoltă din punct de vedere 
comportamental acomodându-se şi adaptându-se în situaţii noi, îşi formează deprinderile şi 
atitudinile, efortul, voinţa, cooperarea, perseverenţa, dezvoltarea spaţio-temporală, respectarea 
intereselor şi a muncii celor din jur, formarea atitudinilor pozitive faţă de muncă şi educarea 
sentimentelor morale şi etice. 

Activităţile liber alese le pun în valoare calităţile şi aptitudinile pe care le deţine fiecare copil 
într-un domeniu sau îi ajută pe copii să se descopere în anumite domenii care pentru ei erau 
necunoscute. Munca pe centre le dezvoltă creativitatea şi imaginaţia, lăsându-i pe ei să realizeze 
lucrări originale. 

Copilul în grădiniţă trăieşte experienţe noi, experienţe la care trebuie să se adapteze continuu şi 
să acţioneze ţinând seama de cerinţele celor din jur. Rolul învăţământului preşcolar în socializarea 
copiilor are în vedere interacţiunea socială și  formarea comportamentelor din perspectivă socială. 

Una din cele mai frecvente activităţi de învăţare, prin care copiii fac diferite descoperiri, 
cooperând, este jocul liber, organizat, condus şi orientat de copii — joaca activă. În sala de grupă, 
joaca reprezintă şi activitatea copiilor în centre cu materialele, cu recuzitele. Educatoarele au rol de 
observator, vin cu sugestii: fie materiale pentru dezvoltarea jocului, fie cu o întrebare ca de la egal la 
egal, fie partener de joc cu drepturi egale cu ale copiilor — în funcţie de vârsta, necesităţile copiilor. 

Conceptul de joc liber este fundamental pentru curriculum-ul actual, iar când spunem joc liber 
ne referim la jocul care este inițiat de copil în centrele de interes/activitate. În jocul liber copilul decide 
ce se joacă , cu ce se joacă și cu cine se joacă. 

Exemple: Joc de construcții din cuburi - ,,Ferma de animale”, din castane - ,,Cercul mare și 
cercul mic”, ,,Orașul meu” din piese Logi, joc de rol- ,,De-a Albă-ca Zăpada”, ,,Căsuța din oală”. 

Intrebându-ne ,, Ce invață  copiii prin joc?”, putem răspunde: prin jocuri si activităţi alese copiii 
invață să aleagă ceea ce li se potriveşte, prin experiență proprie. Prin faptul că işi aleg singuri jocul, 
au bucuria independenţei şi în acelaşi timp răspunderea rezultatelor. 

Cadrele didactice vor regăsi modalităţi de abordare a jocului şi mai ales a jocului liber, ca 
activitate dominantă şi integrată de abordare a dezvoltării şi învăţării copilului, precum şi recomandări 
de valorificare a jocului. 

Jocul ,,Cubul emoțiilor” 

Descriere: Cubul cu sentimente ajută la dezvoltarea emoțională a copiilor și este un instrument 
excelent de a sprijini acest proces. Cu ajutorul acestui produs putem facilita identificarea si 
exprimarea emoțiilor într-un mod amuzant alături de copii. 

 



Modalități de joc: 
• Rostogoliți cubul, pe rând și numiți emoțiile de pe fiecare față a acestuia; 
• Mimați emoțiile de pe fiecare față a cubului împreună cu cel mic; 
• Rostogoliți cubul și pentru emoția de pe fața pe care cade acesta, inventați sau identificați 

situații în care emoțiile respective ar putea să apară (puteți sublinia aici comportamente adecvate din 
punct de vedere social pentru exprimarea fiecărei emoții). 

• Mimați alături de cel mic cum ați reacționa în cazul în care ați simți una din emoțiile de pe 
cub. 

Beneficii educative: 
• Dezvoltă universul emoțional; 
• Favorizează cristalizarea sentimentelor; 
• Facilitează exprimarea emoțiilor și a sentimentelor negative și pozitive într-o manieră 

sănătoasă; 
• Favorizează interacțiunea cu părintele; 
• Contribuie la dezvoltarea capacității de a rezolva și stăpâni evenimente mai plăcute sau mai 

puțin plăcute ale vieții; 
• Sporește activitatea de adaptare la mediul social; 
• Îmbunătățește abilitățile de comunicare; 
• Dezvoltă cooperarea și colaborarea; 
• Dezvoltă abilitatea de negociere de soluții. 
 

Jocul ,,Unde este locul meu?” 

Element de competență: Identificarea și numirea formelor obiectelor ( recunoașterea și 
denumirea culorilor) 

Materiale folosite: Cartoane colorate , obiecte de diferite culori.  

Desfășurarea jocului: Copiii sunt împărțiți în douǎ echipe. Fiecare echipă va avea câte un 
coșuleț în care sunt așezate obiecte de diferite culori. La semnalul educatoarei, câte un copil din 
fiecare echipă va transporta obiectul la căsuța acestuia având în vedere criteriul așezării după culoare. 

Totul este nou, metodele sunt noi, se bazează pe joacă. Este altceva decât promovează 
învățământul românesc. Învățământul preșcolar se adaptează perfect la vârsta timpurie a acestor copii, 
deoarece predarea și învățarea au loc concomitent cu conținutul materiei de predat. 

Jocul este activitatea prin care copilul invață să cunoască lumea reală, să se adapteze 
solicitărilor ei, să acţioneze cu incredere si curaj, să accepte succesul, dar si înfrângerea. 
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În fiecare an, în ajunul marilor sărbători ale creștinătății, obișnuim să invităm copiii din unități 
de învățămănt partenere să intre în spiritul sărbătorilor și să creeze lucrări deosebite în tema 
sărbătorilor. Mereu am avut un număr mare de copii dornici de socializare și de a realiza lucrări 
inedite, de a-și da frâu liber imaginației și de a intra în lumea fascinantă a creației.  

Proiectul ,,SĂRBĂTORILE PASCALE LA ROMÂNI” își propune ca  prin activitățile sale 
elevii să aibă posibilitatea să-și descopere talentele, să  socializeze într-un mediu sigur, non-violent, 
să fie stimulați să lucreze, să împărtășească experiențe culturale, de artă populară și să-și dezvolte 
competențe practice.  Participanţii din şcoli și centre pentru copii au posibilitatea de a-şi promova 
identitatea în rândul participanţilor, prin intermediul lucrărilor și expoziției realizate. 

Scopul proiectului îl reprezintă crearea de alternative de  petrecere a timpului liber pentru copiii 
orașului Tg. Neamț, elevii de la C.S.E.I. Tg. Neamț, Complexul de Servicii  „Ozana” Tg. Neamț, 
Centrul de zi al Fundaţiei Filantropice „Omenia” Tg. Neamţ prin activităţi practice, creative, 
imaginative şi expresive folosite drept adevărate “vehicule” în vederea integrării sociale, fiind în 
acelaşi timp educative şi plăcute. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- îmbunătățirea   performanțelor școlare, a dezvoltării   capacităților de decizie, inițiativă, a  
competențelor de comunicare, artistice, culturale, a spiritului de lucru în  

- implicarea a cel puțin 100 preșcolari/elevi și a 12 cadre didactice, în atelierele de creație  
artistico-plastică și practică, organizate Casa Culturii “Ion Creangă” Tg. Neamț; 

- diseminarea rezultatelor proiectului la nivel de oraș și creşterea satisfacţiei beneficiarilor 
direcţi şi indirecţi, în urma participării. 



Mereu am avut un număr mare de copii dornici de socializare și de a realiza lucrări inedite, de 
a-și da frâu liber imaginației și de a intra în lumea fascinantă a creației.  În ultimii doi ani însă, din 
cauza acestui virus, lucrările proiectului s-au desfășurat altfel...   

În acest an, datorită restricțiilor impuse de pandemie am fost foarte atenți în organizarea 
activităților nedorind să punem în pericol sănătatea participanților. Astfel am limitat numărul de copii 
care au participat în spații închise la realizarea lucrărilor proiectului, am asigurat distanțarea și 
igienizarea spațiilor și a materialelor folosite, încercând totuși să facem activitățile căt mai plăcute.  

Am lucrat în sesiuni multiple la Casa Culturii “Ion Creanga” Tg. Neamț, lucrările au fost expuse 
pentru a fi admirate de public și au fost mediatizate pe site-ul Casei Culturii, la televiziunea locală și 
pe site-ul proiectului. În plus, în prima și a doua zi de Paste, expoziția: a ieșit la aer” în parcul mare 
al orașului pentru a fi admirată de cetățenii ieșiți la plimbare. Așadar, dacă există dorința de a crea, 
toate obstacolele pot fi depășite! 

 

Hristos a Înviat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activitățile extrașcolare – între online și tradițional 

 
Ciurbe Elvira 

 
Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se 
confruntă  cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc).  

Îşi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre 
trecutul istoric al poporului român (chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare 
intelectuală).  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului 
activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii pot reda cu 
mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de 
desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. 



Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera 
de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea 
pentru artă, pentru frumos. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

  



 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ON-LINE 
 
 

Prof. Ciurte Ramona - Claudia,                                                                                     
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Educaţia, prin activităţile extrașcolare, urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii 
pot reda cu mai multa creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen 
şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 
La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, 
fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Dar ce facem când totul se schimbă și trebuie să ne adaptăm rapid la situația actuală: perioada 
pandemică? Copiii nu mai pot merge la școală, întregul proces instructiv-educativ s-a mutat în mediul 
online. În acest fel activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante 
pentru un copil care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o 
zi la alta. Putem ocupa și îmbogăți timpul copilului cu ceva util, dar și interesant cât timp stă acasă în 
această perioadă. Ne putem orienta spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în perioada pandemică plină de 
schimbări prntru toată lumea. Aceste activități joacă un rol esențial în formarea personalității și a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă.  

Vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și 
dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. Există cluburi și 
cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, 
potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de 
izolare locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online, alături de instructori care 
adaptează curricula pentru noul format. 

Tehnologia joacă un rol foarte important în viața de zi cu zi, în zilele noastre. și cât de Toți 
copiii sunt atrași de tehnologie: de la telefoane, tablete și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente.  

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. Pentru cei care vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea chiar și în vacanțe, există 
și tabere urbane de programare, de robotică și editare video și grafică, unde îmbină distracția cu 
educația.  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare, creativitatea și imaginația.  
Este foarte important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 

artistică i se potrivește mai mult. Cine știe, poate descoperi că ai în familie un mic pictor, un viitor 

https://www.logiscool.com/ro/camps


scriitor talentat, ori un actor. Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-
i copiluluișansa să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de 
sculptură. În acest fel, îi vei oferi șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică.  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Pentru a-i diversifica activitatea din 
fiecare zi explorează alături de copil un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această 
“excursie virtuală” într-una educativă.  

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos. Este o ocazie 
excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi arta culinară.  

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv de 
îngrijorare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare 
pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar 
că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se 
coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele.  

O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă dar și să devină un mic 
bucătar creativ. 

Nu uitmăm nici de mișcare: gimnastica, baletul sau dansul modern ajută copilul să rămână într-
o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a 
perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot 
mai liber și mai încrezător în potențialul său.  

  
 



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                     
ÎN PERIOADA DE PANDEMIE 

 

Coandă Natalia                                                                                                           
Grădinița cu P. P. Nr. 7 Drobeta Turnu Severin 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde, de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună 
bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar, în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  
anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Din seria activităților extrașcolare amintim: serbările și festivitățile,concursurile școlare, 
excursiile și drumețiile, vizionările, vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice sau case 
memoriale. Aceste lucruri însă, nu pot fi realizate in perioada de pandemie in care ne aflăm, căci 
vremurile de astăzi ne-au învatat ca trebuie sa avem grijă mai mult de sănătatea noastra și că trebuie 
sa găsim alte modalități de desfășurare a activităților extrașcolare. 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 
fața unei noi provocări: cea digitală.Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 
părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional 
trebuie să continue în mediul online.  

Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 
elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea 
urma lecțiile online.Cu toate ca activitățile extrașcolare normale pe care le realizam împreună in mod 
tradițional nu pot fi comparate cu cele desfășurate online, și acestea au un rol important in educația 
și relaxarea copiilor. 

Un exemplu potrivit de activitate extrașcolară in perioada de pandemie îl reprezintă cursurile și 
ateliere de gătit. Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 



Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare, însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va 
afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se 
coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele.  

De asemenea, un alt exemplu este reprezentat de atelierele de arte, care le stimulează copiilor 
empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și 
înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte o gândire sănătoasă ca viitor adult.  De aceea e 
important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică care i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Această activitate constă în improvizarea unui 
loc special pentru creație acasă, un loc ce reprezintă evadarea în natură sau oriunde în lume printr-un 
curs online de pictură sau de sculptură.  

În concluzie, putem spune că activitatea extrașcolară este o componentă educațională valoroasă 
și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie sa îi acorde atenție indiferent de modul de desfășurare 
(tradițional sau online) a acesteia, adoptând o atitudine creatoare atât în modul de realizare a activității 
cât și în relațiile cu preșcolarii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă. De asemenea, este important 
ca profesorul însăși sa fie creativ, pentru a aduce la dispoziția copiilor tipuri de activități extrașcolare 
care să le stârneasca interesul, curiozitatea, imaginația și dorința de a participa necondiționat la 
desfășurarea acestora. 

 

 

Bibliografie: 

• https://gradinitaluidavid.ro/2019/08/12/rolul-activitatilor-extrascolare-in-procesul-instructiv-
educativ/ 
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• https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

Prof. înv. primar Coardă Adelina 
Școala Gimnazială Frumoasa, Com. Balcani, Jud. Bacău 

 
  

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în perioada pandemiei, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Despre 
activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

 
Prin aceste activități copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse 

abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile 
extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

  
Exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului în această 

perioadă în care stăm acasă: 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice - Cursuri de programare online pentru copii și 
adolescenți, tabere de programare, de robotică, editare video și grafică, unde se îmbină distracția cu 
educația.  

2. Atelierele creative de arte frumoase îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și 
discurs, creativitatea și imaginația, îi oferă copilului șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume 
printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual - o selecție impresionantă de muzee internaționale 

care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine - copilul va avea mai multe șanse de 
a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat.  

5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei - va afla cum se pregătește 
mâncarea, de ce e sănătoasă și își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul 
vieții.  

6. Cursuri de robotică pentru copii și adolescenți - îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică 
și capacitatea de rezolvare a problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să 
programeze roboți. 



7. Cursuri de improvizație pentru copii – prin metodele teatrului clasic ori de improvizație, 
micul improvizator învață să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, 
să elimine fricile interioare și să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

 
8. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului – copilul își dezvoltă spiritul de 

echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și curajul de a 
încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă. 

  
9. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans – copilul rămâne într-o formă fizică 

sănătoasă de mic, crește armonios, învață importanța disciplinei, a perseverenței, înțelege ce înseamnă 
o competiție, se distrează, se simte tot mai liber și mai încrezător în potențialul său.  

Acestea sunt câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate urma 
copilul în această perioadă când totul s-a mutat în online.  
  



 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
“Biruinţa vieţii – învierea domnului” 

 

PROF.  COCOANĂ ROSEMARIE DELIA                                                                                                    
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EȘELNIȚA- MEHEDINȚI 

 
CAPITOLUL I 
   
OBIECTIVE: 
• Cunoaşterea obiceiurilor prilejuite de sărbătorirea Paştelui;  
• Întocmirea unui portofoliu (prezentarea obiceiurilor altor etnii, fotografii, lucrări artistice); 
• Responsabilizarea copiilor în realizarea unei sarcini individuale şi de grup; 
• Implicarea familiei în derularea activităţilor şcolare; 
• Dezvoltarea capacităţii de a aprecia şi a autoaprecia produsele realizate; 
• Cunoaşterea unor elemente de religie care definesc portretul spiritual al poporului roman; 
 

TEMA: SFINTELE PAŞTE 
  

SUBTEME: 

• Ce sărbătorim de Paște? 
• Cum sărbătoresc ortodocşii, catolicii, penticostalii Paştele? 
• Datini de Paşte  
• Reţete culinare de Paşte 
• Realizarea unor lucrări artistice 
 

ELEMENTE DE COMPORTAMENT: 

• Să recunoască şi să descrie evenimente tradiţionale religioase 
• Să participe afectiv la tradiţiile religioase ale familiei şi comunităţii 
• Să facă distincţie între o zi obişnuită și o zi de sărbătoare 
• Să realizeze lucrări plastice şi practice legate de temă 
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

• sala de clasă/ școală/ comunitate 
 

CAPITOLUL II 
RESURSE: 

• Resurse materiale : carton, hârtie glace, foarfece, markere, coli albe, colorate, aţă, acuarele, 
pensulă, creioane, coji de ouă, etc. 

• Resurse umane : copii, cadre didactice, părinţi, autorităţi locale, preoţi. 
• Resurse informaţionale : cărţi de religie, reviste, felicitări specifice, casete audio, materiale 

iconografice.  
 
CAPITOLUL III 
 

  FORMA DE ORGANIZARE / SARCINI / RESPONSABILITĂŢI : 

Cinci grupe formate din câte cinci elevi 



 Grupa 1  - adună informaţii despre Paște, Vinerea Patimilor, Învierea Domnului, Datini şi 
obiceiuri ; 

 Grupa 2 -  adună reţete culinare specifice sărbătoririi Paştelui ; 

 Grupa 3 – adună poezii tematice, cântări specifice Paştelui, pregătesc o scenetă ; 

 Grupa 4 – realizează lucrări practice ; 

 Grupa 5 – vopsesc ouăle 
 

POSIBILITĂŢI DE EXPRIMARE 

- imagini reprezentative 
- felicitări tematice 
- materiale iconografice 
- audierea de cântece religioase 
- lecturarea unor texte religioase legate de eveniment 
- adresarea urării “Hristos a înviat! “şi a răspunsului “Adevărat a înviat!” 
 
CALENDARUL PROIECTULUI 
 5 săptămâni 
 

CAPITOLUL IV 
 

  FINALIZAREA PROIECTULUI  
 

• TIPURI DE PRODUSE 
- portofoliu al proiectului 
- casete audio si video 
- fotografii 
- reţete culinare 
- informaţii prelucrate 
- lucrări scrise şi ilustrate (desene, lucrări practice, poezii) 
 
      • EVALUARE 

- aprecieri verbale asupra celor realizate 
- expoziţie cu materialele realizate 
- chestionare 
- şezătoare cu participarea copiilor, părinţilor, cadrelor didactice, preoţilor, invitaţilor. 
 

ETAPELE PROIECTULUI 
 
ETAPA I – RESURSELE PROIECTULUI 
- umane 
- materiale 
- bani 
- procedee şi tehnici 
- informaţii / comunicare 
- timp 
 
ETAPA II – PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI CONTROLUL 
 



Planificarea implică identificarea activităţilor şi include:  

- fixarea obiectivelor; 
- detalierea sarcinilor de lucru; 
- estimarea resurselor necesare pentru fiecare sarcină concretă; 
- stabilirea unui calendar de desfăşurare a activităţilor; 
Organizarea înseamnă punerea în acţiune a planului. 

Controlul implică asigurarea ca planul şi organizarea au atins ţinta propusă. 

Activităţi premergătoare:  

- pregătirea ariilor de stimulare în care se vor executa lucrări pentru desăvârşirea proiectului; 
- plimbări în comuna la biserica ortodoxă, catolică şi penticostală; 
- anunţarea părinţilor de intenţia copiilor şi a cadrelor didactice de a demara activităţile 

propuse; 
 

STIMAŢI PĂRINŢI ŞI BUNICI,  

Cu ocazia sărbătorilor Pascale vom derula proiectul « Biruinţa vieţii – învierea domnului ». 
Proiectul va fi finalizat prin: expoziţii cu lucrările realizate de copii pe parcursul derulării 
proiectului, amenajarea unei expoziţii cu ouă încondeiate. Totul va culmina cu acţiunea de 
prezentare a unor reţete culinare şi preparate specifice acestei sărbători.  

Pentru desfăşurarea acestor acţiuni vă sugeram următoarele :  

- sprijiniţi copiii când vă solicită acasă să lucreze pentru expoziţie 
- abordaţi şi dezbateţi cu copiii discuţii legate de temă 
 

VĂ AŞTEPTAM ŞI VĂ MULTUMIM! 

Copiii identifică elementele de noutate din spaţiul educativ. Sunt fructificate impresiile copiilor 
în momentul « conversaţie în cerc ». cadrele didactice îşi notează principalele aspecte care-i 
interesează pe copii legate de semnificaţia evenimentului religios. 

Se completează harta proiectului cu probleme care-i interesează pe copii. 

Proiectul urmăreşte cultivarea sentimentelor prin care sunt păstrate obiceiurile tradiţionale 
legate de sărbătoarea Paştelui. Se urmăreşte implicarea directa în crearea momentului de sărbătoare 
a copiilor, părinţilor, a personalului didactic şi a membrilor comunităţii locale. 

ETAPA III – EVALUARE 
Evaluarea trebuie făcută pentru a învăţa din experienţa şi pentru a se îmbunătăţii calitatea 

viitoarelor proiecte. Evaluarea presupune: 

- aprecierea a ceea ce s-a realizat; 
- explicarea modului în care au fost obţinute rezultatele; 
- realizarea unei expoziţii. 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 
 

1. PAŞTELE  - O MARE SĂRBATOARE 
- Completarea unor fişe şi chestionare; 
- Monitorizarea acestora; 
- Interviuri luate persoanelor ce aparţin altor etnii; 
 

2. DATINI DE PAŞTE  
- prezentarea obiceiurilor altor etnii;  
- fotografii; 



 

3. REŢETE CULINARE DE PAŞTE 
- Sintetizarea reţetelor culinare specifice Paştelui în vederea realizării unei cărţi de bucate; 
- Prezentarea unor reţete; 
- Expoziţie culinară; 
 

4. BIRUINŢA VIEŢII – ÎNVIEREA DOMNULUI 
- poezii, cântece religioase ; 
- sceneta; 
 

5. HRISTOS A ÎNVIAT! 
- Realizarea unor benzi desenate pe această temă; 
- Lucrări practice; 
 

6. PAȘTELE ÎN SAT! 
- Şezătoare; 
- Schimb de impresii; 

  



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 

PROF. CODROIU DIANA                                                                                         
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE ALECSANDRI” BAIA MARE 

 

 
Activitățile extrașcolare sunt deosebit de importante în dezvoltarea fizică și psihică a copilului. 

Acestea sunt un factor stimulativ atât pentu elevi cât si pentru profesori, trezind o mulțime de impresii, 
bucurii și provocări. Prin intermediul acestora, copilul își va dezvolta competențe și abilități și va 
învăța să interacționeze  mai ușor cu cei din jur. 

 
Aceste activități sunt în general, activități complementare orelor clasice de predare-învățare, 

constituind un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. 
 
Participarea la aceste activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cunoștințele 

dobândite la orele de curs. De asemenea activitățile extrașcolare aduc o contribuție însemnată și la 
educația morală, estetică a copiilor.  

 
Activitățile extrașcolare prezintă pentru elevi numeroase beneficii: 
 
• contribuie la îmbunătățirea rezultatelor la învățătură; 
• dezvoltă atitudini pozitive față de școală; 
• explorează interesele și pasiunile elevilor; 
• învață lucuri și abilități noi; 
• contribuie la creșterea stimei de sine, a independenței; 
• dezvoltă responsabilitatea ( elevul trebuie să respecte un program, să urmeze niște reguli și 

niște instrucțiuni); 
• asigură oportunități de socializare,  învață să interacționeze cu un grup; 
• învață spiritul de competiție și cum să se comporte în competiție; 
• învață cum să se descurce în diferite situații; 
 
Activitățile extrașcolare, de obicei, se desfășoară într-o atmosfera plăcută, relaxată, lipsită de 

tensiuni. Spre deosebire de educația primită la școală, învățarea din timpul activităților extrașcolare 
se face mai ușor și într-un mod distractiv. 

Activitățile extrașcolare presupun, în mod tradițional, interacțiunea directă dintre profesor și 
elevi, însă în contextul pandemiei a fost necesară o adaptare a acestora, astfel încât aceste activități 
să poată fi realizate online. În această perioadă a fost necesar mai mult ca oricând să manifestăm un 
comportament responsabil, să comunicăm cu elevii noștri, să-i încurajăm și să-i susținem. 

Activitățile propuse trebuie să aibă aplicabilitate în sfera realității înconjurătoare,  elevii fiind 
nevoiți să, creeze obiecte, lucrări, să împărtășeașcă impresii, să conceapă argumente și 
contraargumente. 

 

Exemple de activități care pot fi realizate online, în Școala Altfel: 

1. Fii cercetător! Elevii vor filma un experiment, care va fi prezentat și discutat.  
2. Să fim creativi în bucătărie. De ex. Sandvişul misterios - concurs de creativitate. 
3. Pietrele care spun povești – concurs de creativitate 



4. Atelierul de creație. Realizarea unor obiecte, jucării, decorațiuni din lucruri vechi care, 
sunt, aparent inutile. Este o modalitate de a pune în valoare spiritul creativ al copiilor. 

5. Vacanța de vis. Elevii vor explora folosind Google Earth locurile pe care ar dori să le 
viziteze într-o vacanță. 

 
 

Bibliografie: 
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EFICIENȚA ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 

Prof. înv. preșcolar Cojocaru Andreea –                                                                                     
Şcoala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” Craiova 

 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

 Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea 
preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o 
adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, 
părinții au primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi 
pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții.  

Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile 
și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități 
personalizate pe interesele sale. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au 
fost diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care 
educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai 
important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume 
conectarea directă cu preșcolarul. Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice 
sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate 
în această perioadă de izolare.  

Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri 
video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă 
superioară ulterioară. Se știe, că în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul 
învățătorilor și a părinților în realizarea sarcinilor. Învățătorii au transmis sarcini pentru una-două 
săptămâni pe e-mailul părinților sau pe grupurile clasei de pe Facebook.  

Conținutul sarcinilor au fost de a lectura texte scurte, de transcris sau de copiat câte un text. La 
matematică au avut de rezolvat exerciții și probleme în cantitate moderată. Din cele menționate de 
învățători, în clasele primare, de regulă ei încarcă zilnic materiale pe una din platformele selectate și 
cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul 
principal este realizarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor video. La începutul zilei se propunea 
elevilor și părinților un orar de lucru, cu link-urile potrivite pentru fiecare disciplină sau cerință de 
lucru.  

Fiecare copil primește timp de lucru, și fiind ajutat de părinți, este invitat să trimită sarcina 
realizată învățătorilor în mod individual. De regulă, învățătorii verificau și corectau lucrările și 
expediau un feedback individual elevilor sau părinților. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, 
copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de 
desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de 



creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

 Unii învățători zilnic sau peste o zi se conectau video cu toți elevii, cu frecvențe diferite în 
funcție de vârsta clasei. Învățătorii au menționat că dintre abilitățile de învățare, dezvoltarea scrierii 
corecte durează în timp cel mai mult. Astfel, exercițiile suplimentare de scriere desfășurate acasă (de 
obicei în context informal) au devenit cele mai utile dintre toate activitățile organizare în învățământul 
primar.  

În învățământul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în organizarea 
învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și verificarea 
învățării.  

O metodă utilizată pe larg de cadrele didactice a fost Flipper classroom, când elevii studiază 
singuri, pe baza instrucțiunilor trimise de profesori, urmărind filmulețele transmise din timp și 
rezolvând activitățile, iar în timpul întâlnirilor online își clarifică neînțelegerile și își consolidează 
cunoștințele. În învățământul tradițional, metoda utilizată a căpătat denumirea de clasa inversată. De 
regulă, profesorii expediau din timp elevilor rezumatul scris al lecției plus link-uri de pe YouTube, 
filmate de profesori sau de alte persoane, de asemenea trimiterea unui tutorial audio sau video cu 12 
/ 55 demonstrația conținutului la disciplină predată etc. Apoi erau organizate conectări online - după 
ce elevii au primit materialul și tutorialele - pentru verificare prin chestionar oral a înțelegerii și 
fixarea exercițiilor de lucru.  

Profesorii verificau sarcinile propuse elevilor, oferindu-le un feedback constructiv. În procesul 
de organizare a învățării de la distanță au apărut și unele dificultăți de organizare, în special la unele 
discipline școlare, unde nu era posibilă organizarea lucrărilor de laborator și a activităților practice. 
Interacțiunea reală cu copiii, cum era în condițiile clasei, nu era posibilă. În cazul în care nu exista un 
smartphone performant sau un laptop în familie, relația cu elevii s-a menținut prin intermediul unui 
apel telefonic sau chat. Profesori au trebuit să identifice orice cale de comunicare cu elevii, să îi 
asigure cu materialele și sarcinile de realizat acasă, uneori prin intermediul colegilor și a rudelor 
copilului.  

Învățământul profesional-tehnic, de asemenea a fost restructurat în condițiile organizării 
învățământului de la distanță. MECC a organizat mai multe sesiuni online de formare profesională 
continuă a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic din perspectiva utilizării 
tehnologiilor informaționale la distanță15.  

Formarea cadrelor didactice a fost organizată în cadrul proiectului Swift Edu „Competențe 
digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional Pro Didactica, 
cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului de Cooperare 
Austriacă pentru Dezvoltare.  

Printre domeniile de formare în cadrul sesiunilor online, se numără: proiectarea învățării la 
distanță și comunicarea digitală, crearea și utilizarea resurselor multimedia, organizarea activității 
interactive la distanță, crearea cursurilor digitale, utilizarea instrumentelor pentru educația la distanță, 
cum ar fi managementul documentelor și managementul clasei etc. Mai multe probleme au apărut în 
organizarea învățământului dual, așa cum multe întreprinderi s-au închis sau ne era posibilă 
implicarea elevilor din învățământul profesional-tehnic în activități practice. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
Cojocaru Andreea-Ionela 

 
Perioada recentă, marcată de criza de sănătate declanșată la nivel Mondial de apariția virusului 

SARS-CoV-2, ne-a pus în poziția în care am fost și suntem martorii unor schimbări radicale pe toate 
planurile. De la reorganizarea întregului proces educational pentru adaptarea la mediul online, la 
utilizarea tehnologiei informației în mod permanent, până la întărirea parteneriatului grădiniță-familie 
și menținerea vie a relației educatoare- elevi.  

Pandemia a impactat într-o mare măsură tot ansamblul educational, iar mediul preșcolar nu a 
fost nici el neglijat. Sala de grupă a luat forma unei întâlniri pe diverse platforme, iar jucăriile, 
jetoanele, planșele și poveștile au devenit doar proiecții pe micul ecran al unuia dintre părinți. 
Activitățile au avut drept instrumente aplicații diverse, care în timp au devenit îndrăgite de copii și cu 
care s-au obișnuit din ce în ce mai mult.  

 
Activitățile extrașcolare, după cum știm, reprezintă activitățile educative, culturale, artistice, 

sportive, recreative etc. organizate pentru elevi, de regulă în afara unității de învățământ şi în afara 
orarului. În acest context al pandemiei, când procesul educational s-a desfășurat exclusive online, 
activitățile extrașcolare au prins avânt, părinții preșcolarilor fiind și de această dată principalii 
parteneri ai educatoarelor.  

 
Astfel, în mediul online se pot desfășura de asemenea activități extrașcolare iar în continuare 

voi reda câteva dintre cele desfășurate cu grupa mea de copii. Cu prilejul săptămânii în care am vorbit 
despre animalele sălbatice, am zburat virtual pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii, până în 
California, unde am  efectuat o vizita online la Grădina Zoologică din San Diego.  

 
Copiii, au descoperit animalele din cadrul grădinii zoologice, le-au observat și descris 

înfățișatrea și comportamentul. A fost un prilej excelent de a ieși din zona de confort și o oportunitate 
de care copiii și implicit părinții pot profita în orice moment, posibilitatea de a vedea live  animalele 
fiind existentă permanent pe site-ul oficial al grădinii.  

 
O altă actovitate extrașcolară pe timpul pandemiei a fost vizionarea unor piese de teatru pentru 

copii, tot în mediul online. De această dată am fost purtați în sala virtuală de spectacol a Teatrului 
Țăndărică, unde au vizionat piesa de teatru ,,Cei trei purceluși’’.  

 
Copiii au fost încântați, fiind prima lor piesă de teatru la care participă și și-au exprimat dorința 

de a ma viziona și altele.  
 
Așadar, mediul online nu reprezintă un impediment în desfășurarea activităților extrașcolare. 

Într-adevăr, poate impactul celor desfășurate în mod fizic este unul mai mare, însă chiar și în 
momentele în care suntem limitați în a desfășura deplasări fizice se pot găsi astfel de soluții de 
activități extrașcolare ce se pot ridica cel puțin la același nivel și în mediul online. 

 
 



 

TRATAREA DIFERENTIATA A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR 
 
 

Cojocaru Angela-Profesor înv. primar,                                                                              
Școala Gimnazială Parcovaci 

 

 
O modalitate importanta de prevenire si inlaturare a eșecului școlar o constituie activitatea 

diferențiata cu elevii. Reprezintă strategia de adaptare a structurilor, conținutului invățământului,  a 
metodologiei si tehnologiei didactice și a formelor de organizare a instruirii la posibilitățile si 
particularitățile elevilor. ,,Instuirea diferențiată nu reprezintă doar o cerință care privește doar un 
aspect sau altul al procesului complex de instruire sau educare a elevilor, ci un principiu general care 
vizează activitatea de invățământ atât ca macrosistem, cât și componentele sale, ca microsistem.Ea 
constituie un imperativ al învățământului in vremea noastră și,ca urmare,trebuie concepută ca o 
veritabilă strategie de organizare și desfășurare a acestuia.”[1]    

Diferențierea se realizează prin obiective, structuri, conținuturi, care se adresează unor categorii 
de elevi cu nivele diferite de posibilitați. Instruirea diferențiată reprezintă un ansamblu de măsuri 
pedagogice care urmareste sa adapteze educația intelectuală, morală   la posibilitățile fiecărui elev. 
Implică instruirea pe baza unui conținut structurat și dozat diferențiat și a unor metode elastice care 
să poată fi adaptate fiecărui elev in condițiile de activitate școlară organizată pe colective și dirijată 
de învățător. 

Tratarea diferențiată ține cont de diferențele temperamentale, de caracter și intelectuale ale 
elevilor din aceeași clasă ,de toți factorii personalității ce intervin in activitatea școlară a elevului, 
permițând fiecăruia să efectueze, în ritmul său propriu, sarcini adecvate posibilităților de care dispune.  
Învățământul unitar (obiective, structură, conținut) nu exclude, ci presupune diferențierea – 
îndeplinirea unor cerințe unice se poate realiza în mod diferențiat, la nivelul posibilităților fiecărui 
elev.  

În acest mod se asigură o pregătire diferențiată, o instruire nuanțată prin forme de sprijin 
acordate elevilor pentru a se realiza fiecare la nivelul capacităților sale și pentru a-i ajuta pe toți să 
atingă obiectivele comune. Aceasta formă de instruire diferențiată se încadrează cu termenul 
individualizare a invățământului. Așa cum arată I.T.Radu,’’Procesul de individualizare a activității 
pedagogice privește îndeosebi tehnologia didactică, tratarea adecvată a unor elevi în desfășurarea 
lecțiilor, nuanțarea lucrărilor de muncă independentă în clasă și acasă, precum și o modalitate 
adecvată de prezentare a conținutului în concordanță cu particularitățile însușirii acestuia de către 
elevi”[2]. Este vorba de adaptarea conținutului (unitar) și a tehnologiei didactice la particularitățile 
individuale ale elevilor,a unor instrumente de muncă independentă. 

Am fost nevoită să fac un efort suplimentar pentru sporirea accesibilitații informației în rândul 
tuturor elevilor, pentru aducerea la zi a celor ce prezintă ramâneri in urmă, precum și stimularea 
gândirii. 

Organizarea, desfasurarea și conținutul activității diferențiate cu elevii se realizează după 
anumite coordonate: 

1. Activitatea diferențiată cu elevii asigură realizarea sarcinilor învățământului formativ. 
2. Activitatea diferențiată se desfășoară cu întregul colectiv al clasei. 
3. În timpul lecției se realizează obiectivele instructiv – educative ale activității diferențiate cu 

elevii. 
4. Activitatea diferențiată va cuprinde pe toți elevii clasei pentru a se realiza stimularea 

dezvoltării lor la  nivelul  maxim al disponibilităților  pe care le are fiecare. 



5. Suprasolicitarea și subsolicitarea elevilor față de potențialul psihic de care dispun se evită în 
tratarea diferențiată. 

6. Conținutul invațării este comun și obligatoriu pentru toți elevii clasei,doar modalitățile de 
predare-învățare sunt diferențiate. 

7. În timpul activității diferențiate se folosesc metode si procedee care antrenează capacitățile 
intelectuale ale elevilor,trezesc și mențin interesul pentru învățătură,stimulează atitudinea 
creatoare,asigură o  învățare activă și formativă. 

8. Diferențierea activității se poate  realiza atât  in momentele lecției,cât si în dozarea temei 
pentru acasă. 

Elaborarea instrumentelor de utilizare a instruirii diferențiate pe nivele înseamnă conceperea 
unor instrumente care să asigure instruirea diferențiată pe baza unor scurte sarcini date de învățător, 
derivate din obiectivele propuse pentru respectiva unitate.  

Formularea sarcinilor trebuie să fie clară și precisă,pe înțelesul elevilor, pentru a putea fi usor 
parcurse în timpul alocat. Acest tip de evaluare trebuie să fie incheiat în clasă pentru a oferi cadrului 
didactic posibilitatea de a acorda asistență pe loc sau de a interveni cu un nou tip de ajutor, deseori 
sub forma unor sarcini de lucru pentru acasă. Dacă s-a greșit în clasă, se reiau corect sarcinile din 
fișele de instruire diferențiată pa nivele sau se dă o cerință din manual care să urmărească aceleași 
obiective.  

Fiecare instrument pentru instruirea diferențiată grupează sarcini derivate dintr-un anumit grup 
de obiective. 

 
Nivelul 1 - cu sarcini derivate din obiectivele stabilite pentru un nivel minim de performanță 
 
Exemplu: 
1. Unește fiecare substantiv din coloana A cu adjectivul cu care se acordă din coloana B 
A                              B 
copilărie                  harnic 
cer                           fericită 
școlar                       liberă 
țară                          senin 
 
2. Realizează acordul adjectivelor din paranteze cu substantivele alăturate: 
Meri (înalt).................... 
Pară (galbene) 
Țăran (harnici) 
Fructe (dulce) 
 
3. Scrie adjectivele din paranteză la forma corespunzătoare: 
Balta (adânc) se umpluse de lumină(strălucitor). Din când în când, prin fundul ghiolului, treceau 

lișițe (cenușiu). 
Pe firele(verde) de papură se așezau niște păsărele (mic ) și (auriu) cu ochișori de mărgele 

(negru). 
 
Nivelul 2 - cu sarcini derivate din obiectivele stabilite pentru nivel mediu,dar preluând sarcini 

de lucru situate la intretăierea dintre obiectivele minime și maxime. 
 
Exemplu: 
1. Subliniază adjectivele din textul următor: 
În livezile  satului nostru sunt plantați meri înalți, cu coroana rotundă. Ei fac mere mari,roșii și 

acrișoare. În livada noastră sunt și niște peri cu coroana lunguiață care au pere galbene,dulci și 
aromate. Fermierii pricepuți și harnici îngrijesc livada cu dragoste. 

 



2. Scrie câte un adjectiv care să arate: 
forma..................... 
mărimea......................... 
gustul........................ 
 
3. Alcătuiește propoziții cu adjectivele:prevăzătoare,gustos,dulce. 
 
Nivelul 3 - fișe cu cerințe derivate din obiectivele maxime. 
 
1. Găsiți pentru substantivele de mai jos adjective potrivite:vreme, cer ploaie ,iarbă, copac, 

munte, vară, holde. 
2. Analizați adjectivele din proverbele următoare: 
Buturuga mică răstoarnă carul mare. 
Vorba dulce mult aduce. 
(Acordul adjectivului în gen și număr cu substantivul). 
 
În activitățile diferențiate sunt folosite metode și procedee care, combinate specific 

particularităților individuale ale elevilor, antrenează capacitățile lor intelectuale, trezesc și mențin 
interesul față de învățătură curiozitatea față de obiectele și fenomenele studiate, stimulează 
creativitatea, solicită eforturi proprii, asigură o învățare activă . 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 

Daniela Ana Cojocaru                                                                                                  
Colegiul Național Costache Negri Galați 

  
Societatea actuală se confruntă cu o situație pe cât de inedită pe atât de provocatoare. Pandemia 

care a afectat omenirea a dus întreaga activitate educațională în online, cu mici excepții. Întreaga 
comunitate școlară: elevi, profesori și părinți, a trebuit să se adapteze, să învețe să utilizeze tehnologia 
dar și să conștientizeze rolul vieții sociale și să-i acorde importanța necesară.   

Pentru a face față provocărilor produse de școala online, profesorii au căutat soluții pentru a 
continua procesul de învățare dar și pentru a oferi activități extracurriculare și extrașcolare, menite să 
contribuie la formarea elevilor ca oameni și cetățeni.  

Astfel, profesorii au descoperit și au utilizat în vederea asigurării unui mediu propice dezvoltării 
copiilor, o serie de aplicații precum: 

-Chatterpix kids 
-Canva 
-Stop Motion 
-Padlet 
-ScreenOMatic,etc. 
Dincolo de dezvoltarea competențelor digitale, copiii au învățat să lucreze în echipă, să își 

asume roluri și să utilizeze aceste aplicații transdisciplinar. 
O alternativă la aplicațiile digitale în vederea desfășurării activităților extrașcolare sau 

extracurriculare o reprezintă vizitele virtuale în marile muzee ale lumii. Elevii se implică cu entuziasm 
și curiozitate, mai ales dacă primesc sarcini de lucru clare și care le incită interesul.  

Utilizarea Google Earth poate oferi resurse nebănuite și îi poate duce pe elevi într-o călătorie 
extraordinară. Exemple de activități: 

- Parcurgerea cu ajutorul Google Maps a unui itinerariu. 
- Vizitarea orașelor prin care se trece. 
- Realizarea unui pliant al călătoriei. 
O propunere interesantă pentru activitățile extrașcolare și extracurriculare o reprezintă 

utilizarea platformei explore.org. Copiii pot vedea în timp real habitatele unor animale și pot urmări 
un animal într-un interval mai lung  de timp. Cu ajutorul acestui instrument pot fi realizate proiecte 
pe diverse teme, individual sau în grup. Profesorul se poate implica prin elaborarea unor fișe de 
observare pe care copiii să le completeze și cu ajutorul lor să realizeze proiectele propuse.  

Un domeniu atractiv pentru elevi îl reprezintă cinematografia. O activitate de impact organizată  
în actualele condiții poate fi vizionarea unor filme, în online prin organizarea unor seri tematice. Poate 
fi creat chiar un cadru asemănător celui de la cinematograf. Dacă se apelează la creativitatea copiilor, 
aceștia vor avea numeroase și   ingenioase idei. 

Alte activități care să utilizeze creativitatea elevilor pot să urmărească formarea de competențe 
civice și sociale. Se pot organiza cursuri de gătit, concursuri de dans, de pictură. Dacă vremea o 
permite copiii se pot implica în curse cu bicicleta, cu rolele și jocuri de fotbal sau tenis. 

Indiferent de forma sub care se organizează, online sau tradițional, față în față, activitățile 
extrașcolare sau extracurriculare aduc plus valoare educației. 

Învățarea se produce pretutindeni, tot timpul. Dacă profesorul reușește să organizeze învățarea 
nonformală stabilind obiective clare, activități de învățare concrete și mijloace potrivite, atunci 
activitatea va fi eficientă iar învățarea se va produce.  



Dincolo de probleme sociale și economice, perioada de învățare online a însemnat un pas uriaș 
în vederea dezvoltării competențelor digitale. Toți factorii educaționali implicați au învățat să 
utilizeze multe platforme, aplicații   și instrumente TIC.  

După încetarea pandemiei, școala va rămâne cu un bagaj important de cunoștințe și instrumente 
online iar utilizarea lor va contribui la reducerea decalajelor dintre elevi, la recuperarea materiei dar 
și la îmbunătățirea abilităților lor digitale, care vor deveni un sprijin important pentru o perioada lungă 
de timp.  

Omul a învățat de-a lungul istoriei să se adapteze și să utilizeze în folosul său ceea ce îi oferă 
societatea. Deprinderile căpătate în perioade faste sau nefaste ale istoriei omenirii sunt tot atâtea trepte 
care vor ajuta la dezvoltarea societății.    

 
 
  



 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ONLINE 

 

Prof. înv. preșcolar, Cojocaru Ștefănica 
Grădinița cu P. P. ,,Tedi,, Galați 

 
 
 

Activitatea extracurriculară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către copii în cadrul programului standard de ore obligatorii în 
practică. Activitățile extracurriculare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se 
descurca în cele mai variate situații de viață. Acestea au rolul de a dezvolta competențele sociale, 
lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de 
inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere 
și de a critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.   

Cele mai plăcute activități extracurriculare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive,etc. În pandemie, copilul nu mai poate 
participa fizic la activitățile îndrăgite de el,și este obligat sa-și schimbe modalitatea de desfășurare a 
activităților extracurriculare. Despre activitățile extracurriculare știm că joacă un rol esențial în 
formarea personalității sau a unor competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o 
dezvoltare personală și socială armonioasă. 

Dacă ne întrebăm cum își pote ocupa și îmbogăți timpul copilul nostru cu ceva util, dar și 
interesant cât timp stă acasă în această perioadă, iată că îi putem pune la dispoziție mai multe opțiuni 
decât credeam. 

Activitățile extracurriculare  par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un preșcolar care 
trebuie să învețe singur dar,se pot găsi activități relaxante și educative și pe înțelesul lui. 

 
Iată cateva dintre acestea: 
 
1.,,Printre animalele de la zoo,,. 
Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 

puștiul tău o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă.  
Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  
 
2.,,Sunt personajul din povestea preferată,,. 
Fiecare copil are un personaj preferat dintr-o poveste cunoscută de el sau dintr-un desen 

animat.Nu-i rămane decat să deschidă dulapul cu haine și să devină personajul preferat. 
 
3. ,,MasterChef,,. 
 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. Prin gătit, copilul învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-nu-stiai-despre-invatarea-prin-joaca/


mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească 
singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

 
4.,,Și eu pot fi actor,,. 
Prin exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului classic(care nu a lipsit în 

perioada pandemiei) ori de improvizație, micul improvizator învață să rostească corect cuvintele și 
să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, în schimb, să devină 
spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să facă 
față provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau în 
orice împrejurare nouă.  

 
5.,,Natura e prietena mea,,. 
Dacă vrei un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, poți opta pentru vizită 

virtuală la grădina Botanica . 
Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc.  

Totodată, copilul tău își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a 
găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai 
frumoasă.  

Acest tip de activități extracurriculare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că 
sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

 
6.,,Dansul, partenerul meu,,. 
Dansul face parte  din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor după 

școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului  mult mai complexă. 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 
mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul  în această perioadă când totul s-a mutat în online. Pentru că știm că este o perioadă 
temporară, urmează să fie redescoperite atunci când normele de distanțare socială vor face posibilă 
desfășurarea tuturor cursurilor pentru copii. 

 

  



 

Activitățile extrașcolare între tradițional și online 
 

 
Prof. înv. preșcolar: Coliban Ionela 

Școala Gimnazială ”Ady Endre”/ Grădinița P. P. ”Napsugar” 
Sf. Gheorghe/ Covasna 

 
 
 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare.  

Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea 
creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă 
imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de 
an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, vizite în 
diverse locuri) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului 
arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.  

Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune 
prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri 
care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel 
să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular 
în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează 
activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic.  

Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, 
căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le 
păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 

În toate aceste activităţi, urmărim să primeze interesul copiilor, să le putem satisface  nevoile 
şi motivaţiile, să le dezvoltăm bagajul de cunoştinţe, spiritul ludic, cel de interpretare, artistic, să le 
cultivăm dragostea de istorie şi cultură românească şi, nu în ultimul rând, de conservare şi ocrotire a 
naturii. 

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului, el simţindu-se 
valoros, important, cu  potenţial creativ şi inerpretativ, cu spirit de echipă şi dragoste de muncă. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 

        



        

Extracurricular sau întâlnirea cu noi înșine...                                                                                                 
”Cafeneaua” #curajul de a fi tu însuți# 

 

Corina Coliță                                                                                                                             
Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 

 

                                 
 

Într-un context special aflându-ne, am reușit să dau viață Cafenelei #curajul de a fi tu însuți#, 
o adaptare a Cafenelei literare pe care am organizat-o anterior pandemiei. La cafenea sunt invitați să 
participe cei interesați de un dialog interactiv, cei dornici de formarea unui spirit interogativ și critic. 
Și cum nu puteam să valorificăm dinamica grupului așezat la o anumită masă din ”cafenea”, am lucrat 
pe aplicația Padlet, pe grupe, fiecare copil din confortul de acasă, savurând cafeluța, ceaiul sau servind 
o băutură răcoritoare (lucrez cu elevi mari, cu vârste între 16-20 ani). 

Pe parcursul discuțiilor am deslușit experienţe şi informaţii privind dinamica grupului, 
aptitudinile sociale, modul în care pot crea un climat interesant în grup. Au fost abordate, inițial, 
exerciţii pentru formarea grupurilor, exerciții de analiză a emoţiilor, transformarea emoţiilor, 
procesarea lor conştientă şi inconştientă, interpretarea emoţiilor, exerciţii pentru conştientizarea 
acestora, am vorbit despre cum poți să-ți învingi temerile, îngrijorările, îndoielile, nesiguranța și 
despre cum să nu mai evităm lucrurile sau persoanele pe care le-am dori în viața noastră. 

A fost un soi de workshop despre curaj, stima de sine și despre ce ne ajută sau ne împiedică în 
dezvoltarea noastră personală; despre ce ne ține pe loc și ce ne ajută să ne transformăm pozitiv, multe 
conștientizări și întrebări profunde. Nu e mare lucru, poate, dar conștientizăm că lucrurile mari se fac 
din lucrurile mici, curajul de a fi noi înșine începe cu noi, din interiorul nostru, cu fiecare pas pe care 
îl facem spre a fi autentici, spre a exprima ce gândim și ce simțim, că tiparele noastre mentale sunt 
sabotorii stării noastre de bine, faptul că obișnuințele noastre, felul în care noi am învățat să 
răspundem în anumite situații, toate lucrurile care credem că sunt “bătute în cui”, tot ce considerăm 
că nu este destul de bun la noi - personalitatea, obișnuințele – sunt flexibile și pot fi schimbate. 

Am încercat să câștig o atmosferă lipsită de inhibiții, relaxată, pentru a-i ajuta să se cunoască, 
să interrelaționeze, să comunice fără bariere, pentru a-i convinge că părerile lor vor fi ascultate, astfel, 
vor învăța să-și exprime emoțiile, să comunice asertiv, să încerce empatia, să treacă peste barierele 
psihologice gen teamă, timiditate, anxietate. 



Promovând valori și atitudini precum respectul și încrederea în sine și ceilalți, recunoașterea 
unicității fiecăruia, receptivitatea la emoțiile celuilalt, valorizarea relațiilor interpersonale, am vizat 
personalitatea copilului în schimbare, prin metode și tehnici de autocunoaștere și dezvoltare 
personală: brainstorming, discuții de grup despre factorii care influențează încrederea în propria 
persoană, exerciții metaforice de cunoaștere și intercunoaștere, tehnici art-creative de analiză 
personală (modelaj, mișcare, desen), exerciții de exersare a mesajelor de tip EU și de ascultare 
activă, realizarea unei liste de emoții și de modalități de autocontrol emoțional, exerciții pentru 
stabilirea criteriilor de autoevaluare a calităților personale, de clarificare a valorilor (”Ecuația 
personală”, ”Harta valorilor”). 

Feedbackul dezvăluie căt contează atitudinea celui care transmite, a celui care ascultă, ce 
transmitem, cât și cum transmitem, cum interacționăm.  

 

Site-uri consultate: 

www. edu.ro,  ANEXA la Ordinul nr.5287 din 09.10.2006. Programe școlare pentru Consiliere și 
orientare Clasele a IX-a și a XII-a.                                                                                                                                              

http://www.google.ro/search?q=imagini+bariere+in+comunicare  

http://www.honorlevel.com/techniques.html, Churchward, Budd,  

Four Steps for Better Classroom Discipline, The Honor Level System  

www.ceduconsult.ro/cjappt/                         

  

 

   

 

 
 

 

 
 

  

http://www.google.ro/search?q=imagini+bariere+in+comunicare
http://www.honorlevel.com/techniques.html
http://www.ceduconsult.ro/cjappt/


 

Activitățile extrașcolare- între online și tradițional 

 

Prof. înv. primar Coman Daniela – Alexandra                                                                            
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”                                                                                            

Localitatea Pucioasa, Județul Dâmbovița 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar aceste 
activități vin în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 



Acestea urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul 
digital și utilizarea acestuia în scop academic.   

Dacă te întrebi cum îi poți ocupa și îmbogăți timpul copilului tău cu ceva util, dar și interesant 
cât timp stă acasă în această perioadă, află că ai la dispoziție mai multe opțiuni decât credeai. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Știm copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Pune tot soiul de 

întrebări despre Univers și despre planeta noastră?  
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice. Chiar dacă în această perioada locațiile fizice sunt închise, copii continuă 
explorarea în online. 

 
Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 
Cu siguranță cunoaștem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 

atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

De ce să nu ne asigurăm că, de mic, copilul o folosește în mod sănătos și constructiv?    
Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 

îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

 
 
 
Bibliografie: 
 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 

Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 
instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 

https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar/  
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Activitate extrașcolară online 

 
 

Coman Gigi Florica 
Liceul Tehnologic „General David Praporgescu” Turnu Măgurele 

 
 
 

În organizarea procesului de învățare în format online, situația a fost mai dificilă la început, 
după care lucrurile treptat s-au ameliorat. A fost o provocare căreia i-am făcut față. Elevii și cadrele 
didactice au devenit mai încrezători în utilizarea platformelor digitale iar părinții s-au implicat mai 
mult în asigurarea unor condiții bune de învățare acasă. 

Cea mai mare provocare pentru părinții, care lucrau de acasă în această perioadă (un exemplu), 
a fost să-și îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor 
copilului/copiilor. Părinții au fost des contactați de cadrele didactice, în special de diriginți pentru 
acordarea de ajutor sau chiar identificarea copiilor care nu erau conectați la momentul începerii 
activităților online și trebuiau găsite căile de implicare acestora în procesul educațional. Astfel, între 
partenerii educaționali, profesori, elevi și părinți, s-a creat o comunicare și o relație mai pronunțată 
decât exista în școala de dinaintea pandemiei.  

Un alt beneficiu al școlii online a fost acela că atât cadrele didactice, dar și elevii și-au 
îmbunătățit substanțial abilitățile digitale, ceea ce a schimbat calitativ relația profesor-elev, dar și 
școală-familie. Exercițiul de învățare în format online a avut ca efect o mai mare creativitate, 
comunicare eficientă, a contribuit la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de 
muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. Totuși, majoritatea 
elevilor și profesorilor simt nevoia de interacțiune față în față și așteaptă cu nerăbdare revenirea la 
școală. 

În această perioadă de suspendare a cursurilor am transferat în online și activitățile extrașcolare. 
De exemplu, pe data de 16 noiembrie, de ziua internațională a toleranței am propus derularea unui 
proiect educațional transdisciplinar având ca temă interculturalitatea: Sunt cetățean într-o societate 
interculturală. Inițial l-am proiectat pentru o realizare în format fizic, cele trei activități urmând să 
fie desfășurate în sala de clasă, cantina școlii respectiv laboratorul de informatică și holul școlii pentru 
expoziția lucrărilor. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie cele trei activități au fost derulate pe 
platforma Google Classroom și aplicația Google Meet. 

 
Descrierea succintă a activităților 
 
1. Titlul activității:  „Cine suntem?” - Elevii sunt rugați să reflecteze individual și să dea în 

scris răspuns la întrebarea: „Cine sunt eu?”. Fiecare elev va descrie diferite aspecte ale identității sale: 
nume, vârstă, gen, naționalitate, rol în familie, religie, experiență de voluntariat/de muncă, preferințe 
muzicale, hobby-uri, sporturi, ce le place și ce nu le place etc.. Elevii se prezintă și în funcție de 
aspectele în comun pe care le au formează grupuri. Identifică apoi ce aspecte au rămas unice în cadrul 
acestui grup (adică elemente cu care doar un elev din clasă s-a identificat) 

Data/perioada de desfășurare: 16 noiembrie 2020;  
Locul desfășurării: sala de clasă/Google Meet;  
Participanți: elevii din clasele IXA, IXB, cadre didactice.  
Colaboratori: consilierul psihopedagogic. 
 
2. Titlul activității: „Delicii interculturale”- un eveniment gastronomic în care elevii vor 

prezenta preparate culinare specifice anumitor etnii sau anumitor țări. Vor realiza fotografii în timpul 
preparării și a produsului final pe care le vor posta pe Classroom.  



Data/perioada de desfășurare: 15-16 noiembrie 2020;  
Locul desfășurării: cantina școlii/Google Classroom;  
Participanți: elevii din clasele de Turism și alimentație, cadre didactice.  
Parteneri: agenți economici din oraș. 
 
3. Titlul activității: „Creativitatea este cheia” – activitate de documentare urmată de realizarea 

unor eseuri și desene având ca teme Comunicarea interculturală și Portretul cetățeanului 
intercultural, prezentarea lucrărilor și premierea celor mai bune creații. 

Data/perioada de desfășurare: 16-17 noiembrie 2020;  
Locul desfășurării: laboratorul de informatică; holul școlii pentru expoziția de desene/Google 

Classroom și Meet. 
 
Participanți: elevii din claselea IX-a și a X-a.  
 
Colaboratori: bibliotecarul; informaticianul. 
 
În concluzie, la școală sau în online, încercăm împreună să ne dezvoltăm artistic și personal, să 

cultivăm un stil de viață civilizat, să devenim responsabili. 
 

 

 

 

  



 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Prof. înv. preeșcolar Comândaru Mariana                                                              
Grădinița cu Program Prelungit „Voinicel” Călărași 

      

 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.        

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.                                                                                                    

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai 
atractiv în afara contextului academic.   

Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de abilităţi, descoperirea de preferinţe şi 
prin auto-asocierea cu alţii. 

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, 
a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea.   

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe 
ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste 
activităţi. În plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 
capitalului social în rândul celor care iau parte la ele. Dar situația generată de pandemie a generat 
schimbări importante în viețile tuturor.  

Excursiile şi vizitele la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, alte obiective de interes 
comunitar, vizite la alte şcoli, activităţil artistice, hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, activităţi 
legate de protecţia mediului s-au mutat în mediul online. O abordare dificilă... insă necesară.  

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice.  

Însă dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor din ultimii ani a condus la 
necesitatea unei abordări educaționale care să acopere o paletă mai largă de activități educaționale, 
atât școlare cât și extrașcolare desfășurate online.   



Deși există foarte multe site-uri dedicate activităților școlare, nu există încă o platformă 
complexă, care să aibă conținutul organizat pe activități școlare, pe activități extrașcolare, cu secțiuni 
dedicate elevilor, dar și profesorilor.  
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3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 
în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 

  



 

Activitatilor extrascolare în învatamantul online 

 

PROFESOR - COMĂNESCU CRISTIANA                                                                                                                             
LICEUL TEORETIC OLTENI 

 
Pedagogul american, Bruner, consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 

poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii – pregătirea 
copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 
şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 



iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 
diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să 
rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor 
actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și 
personală. 

Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală 
problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală 
amentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului 
educațional,pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți 
pentru viața de mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a 
părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în 
educația tinerei generații. 

Însăși elevii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, 
deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care 
ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății.Astfel, analizând demersul de 
organizare a învățarea de la distanță și instrumentele digitale de organizare a învățării online, s-a 
demonstrat că sistemul educațional tradițional ar trebui resetat radical, fiind în mare parte prea rigid 
(când elevii învață în mod forțat de sistemul educațional bazat pe autoritatea cadrelor didactic), este 
axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Practic nu este 
valorificată concepția de formare a atitudinilor și a valorilor – bază a noii paradigme educaționale 
promovată la nivel european. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Iata câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare  în această perioadă în care 
#stămacasă: 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 

Daca copilul este pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Pune  întrebări 
despre Univers și despre planeta noastră?  

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
profesori lor, dar  si cluburile si cercurile tematice propuse de specialisti.Cunoștințele pe care le 
deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire 
algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis 
și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai creativ. 



Copiii pot căpăta aceste cunoștințe la cursurile online LIVE de programare Logiscool, unde nu 
au nevoie de cunoștințe vaste de matematică sau IT. Îndrumați de instructori, copiii vor crea, 
interpreta și edita codul text al propriilor programe și jocuri  

2. Ateliere creative  

Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 
atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult, poate un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vdorim să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, elevii pot alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale 
care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online.Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare 
zi pe perioada carantinei, explorează alături de elevii tăi un muzeu nou sau o grădină zoologică și 
transformă această “excursie virtuală” într-una educativă.  

4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  

În cazul în care elevul este pasionat de limbi straine isi  poate descărca aplicații pe calculator 
sau tabletă.Vorbim de clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele 
mai puțin studiate (spaniolă, italiană, japoneză) 

  



 

Modalități de realizare a activităților extracurriculare                                                             
în învățământul online – tradiții de Paști 

 

profesori învățământ primar: Bularca Maria, Comăniță Maria                                         
Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului 

 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.  

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul mai multor elevi, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite, deoarece le pot schimba optica asupra vieții și le pot deschide noi 
orizonturi. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, copilul va căuta unul afară, 
așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe elev mai responsabil, 
iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor, implicarea în activități extracurriculare ajută 
copilul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, 
acest aspect fiind foarte important în cazul celor care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii 
lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât elevii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi, colaborează în vederea realizării diferitelor sarcini, se simt valorizați 
și apreciați, pot să își exprime opiniile în legătură cu produsele activității, etc. 

Educatia extracurriculara (realizată dincolo de procesul de învățământ) iși are rolul și locul bine 
stabilit in formarea personalitații copiilor nostri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea si cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata 
civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natură.Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite 
să împăcăm școala cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 



mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Oricât ar fi de 
importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi 
alţi factori acţionează pozitiv. 

Pentru a nu întrerupe desfășurarea acestor activități, datorită pandemiei și condițiilor specifice 
acestui an școlar, în colaborare cu părinții elevilor, am organizat în Săptămâna Patimilor două întâlniri 
online cu tema ”Tradiții de Paști”, având ca scop cultivarea sentimentului de respect pentru tradițiile 
strămoșești, schimb de experiență, cultivarea respectului pentru frumos, dezvoltarea unor aptitudini 
de comunicare online pe teme diverse, audiere unor texte tematice. 

Am avut ocazia să vedem mai multe modalități de vopsire și încondeiere a ouălor de Paști, am 
purtat discuții pe baza legendelor citite anterior, ne- am exprimat sentimentele față de evenimentele 
religioase petrecute cu mult timp în urmă, am consolidat relația părinte- elev- învățător. 

Elevii și părinții au fost deschiși, au prezentat, la început cu emoții, dar cu multă dăruire și 
responsabilitate produsele muncii lor, au tratat cu respect munca și părerile celorlalți și la final au 
precizat emoțiile care i-au caracterizat pe parcursul activității. Toți își doresc să avem parte de școală 
față în față, cred că am reușit să fim aproape unii de ceilalți, chiar și online, iar Învierea Mântuitorului 
va aduce pace și mult bine tuturor. 

 

 

  

  



 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. Pentru înv. Preșcolar: CONSTANTIN ALINA COSMINA 
Grădinița cu P. P. ALBINUȚELE 

 
 
 

“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 
vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 

Activităţile extracurriculare fac referire la totalitatea activităţilor educative planificate, 
organizate în instituţiile școlare cu scop  educaţional, conduse de persoane calificate, cu scopul 
completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Acestea ofera elevilor oportunități pentru dezvoltarea competenţe, în raport cu anumite 
obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din 
viaţa de zi cu zi.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar 

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe 
ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste 
activităţi. În plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în 
dezvoltarea  capitalului social în rândul celor care iau parte la ele.    

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente, acestea îi ofera copilului posibilitatea de a afla lucruri 
despre istorie, despre trecut, operele de artă originale etc. 

În urma excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate imaginea care sa se 
apropie mai bine de realitate, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, activitate practica etc.  

Copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul , fiind dispuşi 
să acţioneze în acest sens, reusind să se exprime mai bine. La varsta școlară cei mici sunt in continuă 
dezvoltare, acumulând toate informațiile ca un burete. 

Concursurile școlare, de asemenea sunt activități extrașcolare, acestea îi oferă celui mic să pună 
în practică tot ceea ce el stie. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

De asemenea, activitățile menționate mai sus, se pot ține și online. De exemplu, vizita la muzeu 
poate să fie online. Copiii pot căpăta aceste cunoștințe la cursurile online LIVE , pot participa la teatru 
etc. 

https://www.logiscool.com/ro/courses/programming_online


Cadrul didactic trebuie să gasească activitați potrivite pentru fiecare vârstă și să se adapteze în 
orice situație fie online, fie tradițional. Activitățile trebuie să fie cât mai atractive pentru a capta atenția 
elevilor. 
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Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 



În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.  

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare.  

Reuşita activităţilor extracurriculare rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea 
relaţiei ce se stabileşte între acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se 
constituie în procese originale, diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie 
educaţională din şcoală, dar esenţa lor stă în particularizare, prin prisma specificului categoriei de 
activităţi extracurriculare pe care le vizează.  

Există însă nişte repere generale, identificabile în cadrul fiecărui proces, indiferent de tipul de 
activitate extracurriculară avută în vedere. 

Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le 
gestionează, le putem clasifica în: 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a 
lecţiei; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 
acestora; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 
educative; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu 
funcţii educative. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 
- activităţi cu întreaga clasă de elevi; 
- activităţi realizate pe grupe de elevi; 
- activităţi individualizate; 
În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 
- activităţi cu caracter predominant informativ; 
- activităţi cu caracter predominant formativ; 
În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 
- activităţi de educaţie intelectuală; 
- activităţi culturale; 
- activităţi sportive; 
- activități artistice; 
- activități de educație morală. 
Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, 
operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 
vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

 



Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 
 1. în funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 

şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de creaţie 
tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru copii) 

 2. au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere de 
cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland şi Andre, 1987). 

 3. depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală – familie  – comunitate.    
Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 

extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală 
–   familie – comunitate: „sunt parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de 
familii şi colegi.” 

3. oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al tinerilor. 
Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai 

atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. 

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe 
ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste 
activităţi.  

În plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 
capitalului social în rândul celor care iau parte la ele.    

Exemple de activităţi extraşcolare on-line           
Participarea la dezbateri sau discuții de grup - atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați 

să participe la activități care implică lectura, dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să 
achiziționeze deprinderi în comunicare. 

Participarea la concursuri de cultură generală - sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie 
de lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care 
nu le aveau înainte. 

Participarea la diverse campanii de conștientizare - elevii trebuie să participe de asemenea la 
diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului, astfel încât ei să devină activi în 
problemele societații actuale. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. 

 Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Importanța activităților extrașcolare în timpul pandemiei 

 

Inst. Constantin Mariana 

 
Este foarte clar că pandemia a afectat destul de mult activitățile extracurriculare ale elevilor. 

Pentru a face față acestor provocări, cadrele didactice au încercat să găsească noi idei și resurse pentru 

a limita pe cât posibil efectele negative ale acestei pandemii asupra activitățior extrașcolare ale 

elevilor. 

Cea mai mare provocare pe care am avut-o pe parcursul acestor activități a fost organizarea. 

Cum pentru o perioadă totul s-a mutat în mediul on line am considerat că ne putem adapta și îi putem 

ține pe copii implicați într-o învățare continuă, pentru că aceste activități joacă un rol esențial în 

formarea personalitîții sau a anumitor competențe ale copilului. 

Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 

în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Pentru a le diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, este bine să explorăm 

alături de elevii noștri un muzeu nou sau o grădină zoologică și să transformăm această “excursie 

virtuală” într-una educativă.  

 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 

dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor școlarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire 

și dăruire la astfel de activități. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în 

dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Vizionarea evenimentelor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Prin excursii, copiii 

pot cunoaște realizările oamenilor, locurilor unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. 

Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe 

punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Fiind axate în principal pe viața în 

aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, elevii îți pot forma sentimente de respect și dragoste față de 

om și realizările sale.  
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Tehnologizarea si informatizarea învățământului nu erau doar la stdiul de concept la debutul 
pandemiei. Profesorii foloseau, mai mult sau mai puțin, internetul sau diverse aplicații în activitatea 
desfășurată la clasă, face to face, dar, idea desfășurării activității exclusive on-line era una de 
neconceput. 

Deși pe piață existau platforme educaționale care ofereau posibilitatea  desfășurării activităților 
on-line,sincron sau asincron,acestea erau cunoscute foarte puțin ,ele fiind folosite doar de către marile 
universități pentru derularea cursurilor dedicate învățământului cu frecvență redusa sau la distanță . 

Pandemia a blocat toate domeniile de activitate , iar opțiunile erau : falimentul sau adaptarea la 
noile condiții .Învățământul a fost supus presiunilor sociale ,temporale ,dar și limitelor impuse de 
conectivitate sau  al lipsei de dispozitive conectate la internet,atât pentru profesori ,dar și pentru copii. 

Educația formală nu mai putea continua în clasele fizice,dar nici nu se putea opri ,dat fiind 
faptul că nimeni nu știa cât timp va dura situația de criză.Astfel,profesorilor li s-a recomandat să țină 
legătura cu copiii prin orice mijloace ,în prima perioada a carantinării totale ,ulterior ,pe măsură ce 
ministerul educației a reușit să facă dotările necesare în toate unitățile școlare,au fost făcute demersuri 
pentru implementarea platformelor educațonale google classroom și kinderpedia . 

Astfel a demarat un amplu proces de abilitare în utilizarea acestor platforme,profesorii și 
educatorii fiind nevoiți să își dezvolte competențele digitale într-un timp limitat,extrem de scurt,fiind 
necesar, în același timp să își adapteze proiectarea conținuturilor ,dar și modul în care abordează 
predare-învățarea și evaluarea. 

Platformele agreate de ministerul învățământului oferă instrumente variate de lucru asincron , 
dar și posibilitatea derulării de lecții sincron,fiecare unitate de învățământ adaptându-și interacțiunea 
cu copiii în funcție de specificul vârstei copiilor ,dar și de posibilitățile materiale specifice derulării 
activităților on -line: conexiune la internet,dispozitive conectate la internet,etc. 

Astfel, în majoritatea școlilor,pentru ciclul primar, gimnazial și liceal, se îmbină activitatea 
sincron cu cea asincron ,iar pentru ciclul preșcolar, formă de învățământ ce nu are caracter de 
obligativitate, activitățile nu se derulează sincron,ele fiind recomnadări ,fără titlu de obligativitate . 

Activitatea derulată de educatori este foarte complicată deoarece copiii preșcolari necesită 
asistență permanentă din partea părinților, așa că, posibilitatea întâlnirilor sincron este limitată. 

Eforturile depuse pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare, în aceste 
condiții, a fost unul susținut, profesorilor revenindu-le sarcina de a-și însuși modalitățile de accesare 
și utilizare a platformeleor dedicate, de a-și adapta conținuturile și de a -și proteja intimitatea  
personală,dar și pe cea a elevilor. 

Acest cumul de factori au adus și multe frustrări, sporite fiind și de condițiile impuse de izolare 
sau diverse restricții. 

Cu toate acestea, nimeni nu a luat în considerare ”opțiunea vacanță”, toți au depus eforturi de a 
rămâne conectați cu copiii și de a face procesul instructiv -educativ să continue ,indiferent de situație. 

Marea provocare a educației on-line a fost evaluarea. Cum îi determinăm pe copii să învețe fără 
a exista un control, un feed-back imediat și real, fără autoritatea impusă de mediul școlar? 

Reușita adaptării la noile condiții a fost însuși statutul de profesor, care în lipsa sălii de clasă și-
a pierdut autoritatea, putând miza doar pe motivație. Prin eforturi susținute educația a continuat 
,trecând prin situații diverse: supraîncărcarea elevilor cu teme și activități sau, reversul -



imposibilitatea desfășurării activităților ,dar găsindu-și un echilibru firesc ,după două -trei luni de la 
implementerea activităților  pe platformele on-line.  

Cu toate acestea, învățământul suferă deoarece sistemul de învâțământ românesc este astfel 
conceput încât elevii cooperează doar dacă sunt supuși controlului, nu au o autonomie reală în învățare 
,iar profesorii înșiși  trebuie să lucreze activ la a deveni facilitator și să inspire învățarea ,să o ghideze 
mai mult și să o controleze mai puțin. 

Școala on-line a oferit această oportunitate de reconsiderare a rolurilor jucate de elevi și 
profesori, ca părți ale unei învățări active, autentice, dincolo de teste și note și mai presus de 
curriculum. 

Școala on-line ne-a determinat în aceste câteva luni de activitate să acționăm împreună și să 
reconstruim conceptul de predare-învățare -evaluare, accentul fiind clar pus pe autonomia în învățare 
a elevului. Această perioadă de experimentare a unor modele cu totul noi de abordare a procesului de 
învățare poate provoca o schimbare de paradigmă ,dar se poate dovedi și ca fiind doar o replică  
nereușită a școlii în format clasic. 

Deși s-a renunțat la aplicarea testelor de evaluare națională pentru clasele a II-a,a IV-a și a VI-
a, precum și la tezele semestrilae,copiii au fost evaluați prin diverse teste orale sau scrise, quizz-uri 
sau prin intermediul unor portofolii practice sau în format electronic. 

Consider că fiecare profesor va folosi o serie de aplicații și în activitatea de la clasă ,iar copiii 
vor aprecia acest lucru.Școala va intra într-un proces amplu de reconsiderare a metodelor și 
strategiilor de abordare a conținuturilor,iar conținuturile vor fi și ele concepute diferit. 

Deși activitatea de predare-învățare -evaluare a continuat, efectele acestei perioade trebuie atent 
evaluate la întoarcerea în bănci, iar ”unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare și planuri 
remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive 
obiective, la activitățile de învățare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.” 
(Anexa la OMEC nr. 4135 / 21.04.2020) 
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„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de 
vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale 
date de cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret  

M. Ionescu (2011), spunea că, departe de a prezenta o simplă modă în educație, integrarea 
tehnologiilor informaționale computerizate și a multimediei în strategiile de instruire și autoinstruire, 
oferă azi soluții promițătoare pentru concretizarea aplicațiilor psihopedagogiei cognitive, pentru 
practica educațională. De altfel, pedagogul Gaston Berger, propunea, ca soluție pentru a pune de 
acord ritmul lent al schimbărilor în educație cu ritmul accelerat și continuu al schimbărilor care au 
loc în societate, integrarea în învățământ a mijloacelor tehnice similarecelor utilizate în afara școlii, 
inclusiv a mass-mediei, care joaca un rol important în comunicarea interumană și educațională, 
constituind un adevărat catalizator instituțional.   

În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 
spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. 
Jucan, 2007)  

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)   

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 
sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 
și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 
conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)  

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. Milioane de copii au fost 
obligați să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe 
să utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra 
legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze  

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori.   

Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și învățarea sau mutat în 
școala de acasă putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării 
tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit:  



  Predarea online:  

• Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 
acestora în realizarea sarcinilor de lucru;  

• Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din 
clasă;  

• Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei sau putut bucura 
de o oră de somn în plus dimineața;  

• Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod 
direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare;  

• Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini 
părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii;  

• Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 
schimbul de materiale și idei.  

Predarea tradițională (față în față):  

• Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii de 
socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți copiii;  

• În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru.   

• Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice 
atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul 
didactic permite dezvoltarea creativității copilului.   

• Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia.  

Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale. Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar 
lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de 
valoare adus sistemului educațional din țara noastră.  
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Activitățile desfășurate cu elevii în mediul online 

 

 

Constantinescu Ioana Camelia 
 

 

Folosirea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în actul didactic reprezintă o 

necesitatea în predarea limbii engleze.  

Este imperios necesară cunoașterea îndeaproape a percepţiei elevilor asupra realităţii actuale şi 

viitoare, a raportării profesorilor de limba engleză la conturarea unei imagini în concordanţă cu 

profilul realităţii contemporane şi viitoare, a determinării măsurii în care dimensiunea virtuală este 

sau nu o poartă spre dimensiunea reală a universului lingvistic. 

 Computerul este în prezent un instrument care oferă infinite posibilităţi de explorare a 

cunoștințelor. Astfel el trebuie să devină o componentă de bază în educaţia copiilor din şcolile de 

cultură general, licee etc.  

Dotarea slabă a unităților de învățământ cu aparatura necesară, cu achiziționarea de softuri 

specializate și slaba pregătire a profesorilor pentru predarea computerizată reprezintă un deziderat și 

duce la scăderea interesului elevilor pentru orele online. 

În perioada pascală, activitățile desfășurate cu elevii în mediul online, i-au propulsat pe aceștia 

într-o ipostază complexă de creatori, interpreți, ascultători, spectatori, cititori, aceștia integrând 

imaginea fenomenelor reale şi a ideilor subiective.  

Activitățile s-au desfășurat prin prezentări power-point, serbări virtuale interactive, recitaluri 

online desfășurate la domiciliul fiecărui elev. 

Limbile strănie presupun un alt mod de gândire, focusează atenţia asupra unor elemente 

nebănuite şi lansează provocări care pot fi importante pentru generaţiile viitoare.  

 

 

 
 



 
Mediul online – spațiu nou pentru activitățile extrașcolare 

 
 

Prof. Constantinescu Ion 
Liceul Tehnologic Voineșți, jud Dâmbovița 

 
 
 

Activităţile extraşcolare sunt definite ca find activităţile care intră în domeniul educaţiei 
nonformale, activități unde elevii participă în afara programului şcolii. În cadrul activităților 
extrașcolare pot fi activități centrate pe interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru 
sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.  

 
Principalele caracteristici ale activităţilor extraşcolare: 
-sunt activităţi organizate de unitățile de învățământ și pot fi desfășurate în școli sau în afara 

acestora; 
-au rol complementar activităţilor formale ale unității de învățământ şi se centrează pe activităţi 

ce vizează dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 
-oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale; 
Scopul activităţilor extraşcolare este acela de dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi cu un conținut diversificat, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 
şcolară în ansamblul ei, promovarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Situația pandemică nu trebuie să anihileze dorința elevilor de  a socializa, chir dacă regulile au 
impus ca activităție de învățare să se desfășoare online. Profesorii și elevii trebuie să identifice soluții,  
astfel încât toți în fața unui mic ecran să poată să interacționeze.  

 
Exemple de activități extrașcolare online: 
 
●Cluburi ale elevilor în mediul online 
Elevii pot iniția un club online având scopuri bazate pe interese sau pasiuni.  Prin diverse 

metode de interacțiune online se pot recruta membri, astfel se dezvoltă initiativa elevilor și crește 
dorința de comunicare și socializare. 

●Activități extracurriculare online bazate pe învățare și educație 
Elevii se pot înscrie la cursuri online pentru a explora diverse interese. În această perioadă sunt 

o diversitate de cursuri online cu tematici atractive(EdX și Skillshare). 
Dacă un elev are bune competente la o disciplină, el poate poate oferi sprijin pentru alți elevi 

care au dificultăți de învățare la acea disciplină( ex: matematica). 
● Început de carieră prin activități online 
Elevul poate începe o afacere online. Se pot realiza site-uril sau comercializarea de produse și 

servicii pe social media.  De asemenea, voluntariatul este un mod de a explora diferite domenii de 
carieră și mulțumirea că orice mic gest de ajutor,  poate înseamna puțin pentru el, dar mult pentru cei 
care primesc. Chiar și în acestă perioadă dificilă există multe oportunități de voluntariat online.  

Elevii se pot aventura în a face cercetări independente. Dacă elevul are o întrebare științifică 
sau socială, poate identifica o metodă online pentru a găsi un răspuns.  

●Canal pe platforma You Tube 



Pasiunea pentru un domeniu  este acum o oportunitate pentru afirmare și creșterea stimei față 
de sine. Activitile de filmare, prelucrarea filmului, intereacțiunea în mediul virtual cu abonații și 
urmăritorii canalului, sunt adevărate provocări pentru un adolescent. 

Pandemia se va sfârși în cele din urmă, iar viața va reveni la normal. Ceea ce alegem să facem 
în timpul acestei pandemii va avea efecte personale mai lungi decât COVID-19.  

Trebuie ca elevii să fructifice din plin oportunitățile extracurriculare online și să fie conștienți 
că tot ce s-a învățat în această perioadă dificilă va face diferența peste câțiva ani în pregătirea 
profesională și integrarea socială a lor. 
  



 
Activitățile extrașcolare înainte și în timpul pandemiei 

 
Prof. Călin Adriana                                                                                                          

Prof. Constantinescu Mihaela                                                                                      
Grădinița Nr. 62, București 

 
Activitățile extrașcolare au un rol important în formarea personalității și în dezvoltarea anumitor 

competențe ale copiilor atât pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă, cât și pentru succesul 
lor. Datorită acestor activități, copiii își pot descoperi pasiuni, talente și în același  

Este bine cunoscut faptul că activitățile extrașcolare sunt atractive și prezintă interes la orice 
vârstă, mai cu seamă în rândul copiilor mici. Acestea, pe lângă faptul că aduc multă bucurie, copiilor 
li se dezvoltă spiritul practic, operațional, având posibilitatea ca fiecare dintre ei să se afirme dar și 
să se autodisciplineze prin faptul că în aceste activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și 
responsabilități. 

Ținând cont de situația pandemică, activitățile extrașcolare sunt realizate, aproape în totalitate, 
online. Astfel, vizitele la muzee, expoziții, case memoriale pot fi făcute de acasa, din fața unui 
calculator, a unei tablete, copiii avand prilejul să observe virtual obiecte, opere de artă, momente 
legate de trecutul istoric.  

Vizionarea unor piese de teatru pentru copii, a unor emisiuni muzicale sau sportive stimulează 
și îndrumă copiii spre anumite domenii de activitate: pictură, muzică, sport, poezie.  

Excursiile sunt acțiuni turistice preferate de cei mici. Acest gen de activități au o influență 
formativă.  

În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea și percep prin acțiuni directe obiectele, fenomenele din natură, anumite locuri istorice. În 
urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii devin mai creativi, mai sensibili și pot reda mai ușor 
imaginea realității în jocurile de creație dar și în activitățile plastice și practice, folosindu-se de 
materialele din natură pe care le culeg. 

Excursiile organizate virtual contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
din natură, artă, cultură. Copiii pot cunoaște sau recunoaște diferite locuri despre care au auzit sau 
chiar au fost, cu alte ocazii, alături de familie sau de prieteni.  

Concursurile pe diferite teme sunt mult îndrăgite de cei mici. Acestea pot stimula spiritul de 
inițiativă al copilului și pot da posibilitatea copiilor să pună în practică experiența lor. În acestă 
perioadă de pandemie, concursurile se desfășoară virtual, pe platforme accesibile și cunoscute de 
preșcolari. Sunt foarte atractive și prezintă un mare interes pentru copii.  

În concluzie putem spune că activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea 
procesului de învățare, la dezvoltarea aptitudinilor preșcolarilor și la organizarea plăcută a timpului 
liber.  

 

 



 

Modele de bune practici în organizarea, desfășurarea                                                        
și valorizarea activităților extrașcolare 

 
 

prof. înv. primar Corbu Georgiana 
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Pitești 

 
 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru copil. Studiile susțin că ajută la formarea 

unei atitudini pozitive față de învățat, au performanțe mai bune, au formate abilitați practice 
diversificate, dar și strategii bune de rezolvare de probleme. Pe lângă asta, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Ideea activităților extrașcolare era menită să ofere copilului alternative educației școlare, care 
necesită un efort intelectual predominant. Astfel, erau activități care să ofere copilului posibilitatea 
să se miște, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să descopere, să experimenteze. De aceea, 
aceste activități erau mai mult cercuri destinate diferitelor hobby-uri (sculptură, aerodinamică, natură, 
dans etc.). În timp, însă, varietatea alegerilor a crescut foarte mult și aceste activități au devenit un 
supliment al activităților școlare, perceput adesea de către părinți și copil ca fiind tot o școală, dar 
după școală. Activitățile extrașcolare s-au apropiat mai mult de ideea unor meditații sau a unei 
pregătiri suplimentare, a unei perfecționări continue în anumite domenii. Orice activitate școlară 
poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. Acesta este un motiv 
pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este copleșit de activitățile sale, că este 
prea greu sau prea mult. 

Scopul activităților extrașcolare constă în dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul 
ei, concretizarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Împreună, 
copiii, profesorii și părinții pot face din școală un loc plăcut pentru toți cei implicați în procesul 
educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect și flexibilitate. 

Din multitudinea de posibile activități ce pot fi desfășurate extrașcolar, le enumerăm pe cele 
desfășurate în școala noastră: programe educaționale, proiecte educaționale, parteneriate 
educaționale, competițiile școlare activitățile de voluntariat, excursii și drumeții, vizite. 

 
În acest context, o să ne oprim atenția asupra unor activități desfășurate pe parcursul a 

doi ani școlari: 2017-2018 și 2018-2019, astfel: 
 
1. Activități de voluntariat: 
• 21 decembrie 2017, am participat la o activitate de voluntariat, intitulata "De Crăciun iubim 

pe toți!". Aceasta este una dintre activitățile din Planul Anual de Acțiune al Strategiei Naționale de 
Acțiune Comunitara (SNAC), organizat la nivelul scolii. Acțiunea de voluntariat s-a desfășurat pe 
doua mari direcții: una a fost a elevilor voluntari SNAC din clasele întâi, care au oferit daruri, 
respectiv lemne, alimente, haine și jucării, unei familii care are o fetiță cu un grav handicap - 
deficiență a sistemului nervos și a funcțiilor mintale globale. 

• 20 noiembrie 2018, ,,Săptămâna legumelor și fructelor", copiii au oferit bătrânilor de la 
,,Căminul de persoane vârstnice" legume și fructe. 

• Elevii claselor a III-a și a IV-a au fost voluntari pentru o zi. Școlarii au oferit ajutoare 
materiale, produse alimentare, haine și jucării copiilor din Adăpostul temporar pentru copilul abuzat, 
neglijat, exploatat, supus traficului și migrației. Prin participarea la aceasta acțiune, ne-am propus să 



le formam elevilor noștri deprinderi sociale de comportament în relațiile cu cei din jur, să învețe să 
se integreze ușor în diverse colectivități, să-și cultive spiritul de colaborare și întrajutorare, să aibă 
încredere în ei, să-și formeze abilitați de conviețuire prin cunoaștereași aplicarea moralei creștine și 
a unor valori etern umane: binele, adevărul, dreptatea. 

 
2. Excursii și drumeții: Muzeul Satului București, Muzeul Ceasurilor- Ploiești, Mânăstirea 

Vladimirești, Galați traversarea cu bacul, Cetatea Neamțului, Casa Memoriala Ion Creanga, Cetatea 
Râșnov, Brașov, Castelul Bran ș. a. 

 Scopul excursiilor constă în  formarea de concepte și noțiuni geografice și istorice. Totodată, 
acestea formează la elevi deprinderea de a preciza raporturile de cauzalitate între fenomene, precum 
și corelațiile respective; dezvoltarea simțului de observație și de orientare al elevilor, la lărgirea 
orizontului lor geografic. 

 
3. Programul european Ora de net: program unic în România care promovează utilizarea 

Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util și sigur. 
 
4. Proiectul educațional Despre meserii, proiect realizat cu scopul de a recunoaște o meserie 

după echipamentul/instrumentul necesar desfășurării acesteia;săconștientizezefaptul că fiecare om 
trebuie să se pregătească pentru o meserie. Activitatea a fost completată cu vizita la magazinul 
Profi,secția de croitorie, brutăriaLuca și Dispensarul medical. 

 
 
5. Parteneriat cu Teatrul „Al. Davila”, concretizat cu participare la spectacole, experiența 

valorificându-se la clasă: cu jocuri de rol, dramatizări. 
Teatrul este într-adevăr o foarte buna modalitate de a deschide universul copiilor către cultura, 

de a le îmbogăți imaginația și o modalitate de a se identifica cu diferite personaje. 
 
6. Serbări școlare, șezători:verificăm astfel, de câteva ori pe an, dacă elevii și-au însușit 

informațiile transmise la școală și le dăm posibilitatea de a aplica învățătura din clasă.  Cântând, 
dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, școlarul își perfecționează deprinderile artistice. 
Acestea îl vor ajuta să-și dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările 
contribuie la stabilirea unei legături între cunoașterea artei și practicarea ei. 

 
7. Activități dedicate Centenarului 1 decembrie 1918 – 1 decembrie 2018 
Implicarea cadrelor didactice și a copiilor a fost una exemplară, urmărindu-se cinstirea marelui 

eveniment și conștientizarea idealului național, punerea în evidență a tuturor evenimentelor cu 
caracter istoric ce pregătesc cei 100 de ani de la Marea Unire a provinciilor românești.  

S-a dorit ca elevii să descopere valorile morale ale poporului român: dragostea de țară, eroismul, 
vitejia, bunătatea, precum și conștientizarea importanței jertfei umane și materiale a românilor pentru 
înfăptuirea visului de veacuri, UNIREA. Astfel, au avut loc serbări, vizite la Mausoleul Eroilor 
de la Mărășești, expoziție cu lucrări practice și colaje.  
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ACΤIVIΤĂŢI ЕXΤRAŞCОLARЕ...                                                                                                                                           
CU PREZENȚĂ FIZICĂ SAU ON-LINE 

 

Profesor învățământ primar Corceovei Elena, 
Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu”, Schela, Galați 

 

 
Activităţilе еxtraşcοlarе rеprеzintă activităţilе еducativе, dе οriеntarе şcοlară şi prοfеѕiοnală, 

culturalе, artiѕticе, ѕpοrtivе, rеcrеativе еtc. şi ѕunt οrganizatе pеntru еlеvi în afara unităţilοr dе 
învăţământ. 

Acеѕtе activităţi ѕе ѕtabilеѕc şi ѕе οrganizеază dе cătrе diriginţi ѕau dе cοmiѕii cu rеѕpοnѕabilităţi 
ѕpеcificе. Participarеa еlеvilοr la activităţilе еxtraşcοlarе еѕtе bеnеvοlă şi pοatе fi rеzultatul unui 
prοcеѕ dе ѕеlеcţiе aplicat dе οrganizatοri. 

În timpul tuturοr activităţilοr οrganizatе еlеvii trеbuiе ѕă rеѕpеctе anumitе rеguli dе 
cοmpοrtamеnt pеntru a aѕigura ѕuccеѕul activităţilοr. Prеzеnţa şi rеzultatеlе еlеvilοr la activităţilе 
еxtraşcοlarе ѕе cοnѕеmnеază dе cătrе οrganizatοri dar nu ѕе trеc în catalοg, еlе fiind rеcοmpеnѕatе la 
nivеlul claѕеi ѕau la nivеlul unităţii dе învăţământ.  

Punctul dе plеcarе în alеgеrеa activităţilе еxtraşcοlarе ѕunt activităţilе în carе cοpiii prеzintă 
intеrеѕ, pе carе lе fac cu plăcеrе ѕau activităţi în carе ѕе ѕimt în largul lor. 

Cοpiii, în funcţiе dе vârѕta la carе ѕе află, ѕе pοt implica în activităţi ѕau lе pοt rеfuza dеοarеcе 
li ѕе parе că nu еѕtе pе placul lοr ѕau că еѕtе prеa grеu pеntru еi. Dе acееa еѕtе fοartе impοrtant ѕă 
ţinеm ѕеama dе vârѕta cοpilului. Un еşеc pοatе atragе după ѕinе rеfuzul şi chiar ο imaginе nеgativă 
dе ѕinе a cοpilului. 

Τipurilе dе activităţilе еxtraşcοlarе carе ѕе pοt οrganiza în cadrul unеi unităţi dе învăţământ pοt 
fi: 

- ѕеrbărilе şcοlarе;  
- şеzătοrilе: cu cântеcе, pοеzii, pοvеѕtiri, danѕuri;  
- viziοnărilе şi ѕpеctacοlеlе; 
- cοncurѕurilе: cu prеmii, artiѕticе, ѕpοrtivе; 
- partеnеriatе; 
- vizitе; 
- еxcurѕii. 
 
Ѕеrbărilе şcοlarе rеprеzintă mοdalitatеa prin carе cοpiii îşi cultivă capacitatеa dе dеzvοltarе a 

vοrbirii şi înclinaţiilе artiѕticе. În cadrul acеѕtοr ѕеrbări şcοlarii acumulеază ο ѕеriе dе idеi nοi, 
imprеѕii, trăiеѕc ѕpοntan şi ѕincеr ѕituaţii rеalе. 

Din cauza pandemiei am trecut prin perioade în care întâlnirile cu prezență fizică au fost 
imposibile, astfel că a trebuit să ne reorganizăm activitățile cu clasa încât  nimic să nu perturbe dreptul 
copiilor la învățătură, la bucuria de a-și reîntâlni colegii,  învățătoarea. 

La rugămintea copiilor am organizat  on-line Serbarea de Paște. 
Cu ajutorul aplicației WordWall de pe internet am realizat folosind roata un mix între 

elementele serbării. Asfel că după mesajul de introducere am tras roata aplicației WordWall  pentru 
ca elevii  să fie numiți la întâmplare. Fiecare copil a pregătit un moment deosebit pentru întâlnirea 
Serbării de Paște: unii copii au recitat poezii, alți copii au interpretat vocal cântecele de primăvară 



sau cântece religioase, o fetiță a interpretat la pian, doi copii au prezentat un dans artistic. Toți, cei 30 
de copii ai clasei pe care o coordonez s-au pregătit, fiecare după propriile puteri, cu un moment 
remarcabil. După fiecare prezentare aprecierile erau facute pe chatul aplicației prin mesaje scrise și 
emoticoane. Am apreciat verbal fiecare reprezentație, indiferent de prestație, cu același entuziasm și 
bucurie că am putut fi alături de elevii mei într-un moment de asemenea importanță. 

Printre numele copiilor pe roata WordWall  am introdus  și o rubrică a unui invitat surpriză. La 
momentul ales de aplicație a intrat invitatul surpriză: Iepurașul Paștelui.  Surpriza pregătită a avut 
mare impact asupra copiilor, putând citi pe chipurile lor reacțiile stârnite de emoția vederii acestuia. 

Serbarea fiind realizată  în parteneriat cu părinții, am putut organiza cadrul și spațiul în care s-
a desfășurat  activitatea fiecărui copil, referindu-mă aici la: organizarea pistei de alegare, pregătirea 
de materiale pentru jocurile distractive, ascunderea ouălor.  

Invitatul nostru a realizat  cu cei mici jocurile distractive ”Plimbă oul” și ”Vânătoarea de ouă”.  
Distracția, bucuria și fericirea  câștigării și ”capturării” a cât mai multe ouă de ciocolată au făcut din 
această zi una memorabilă. 

La plecare Iepurașul de Paște a transmis un mesaj cu  urări de bine pentru perioada sărbătorii 
așteptate și a promis că va reveni cu cadouri de Paște. 

Pentru a avea un feedback cât mai obiectiv din partea copiilor, s-au completat după serbare în 
Padlet postituri cu impresiile lăsate de participarea la această activitate extrașcolară.  

Serbarea a fost încheiată de doamna învățător cu adresarea de urări și gânduri pozitive pentru  
Sărbătoarea Paștelui. 

Indiferent de forma de organizare a activităților extrașcolare putem concluziona că acestea οfеră 
еlеvilοr рοѕibilitatеa dе a-și îmрărtăși рărеrilе, еxреriеnța, idеilе, ѕtratеgiilе реrѕοnalе dе lucru, 
infοrmațiilе. Ѕе rеducе la minim fеnοmеnul blοcajului еmοțiοnal al crеativității. Gruрul dă un 
ѕеntimеnt dе încrеdеrе, dе ѕiguranță, antrеnarе rеciрrοcă a mеmbrilοr cе ducе la diѕрariția fricii dе 
еșеc și curajul dе a-și aѕuma riѕcul. Intеracțiunеa cοlеctivă arе ca еfеct și еducarеa ѕtăрânirii dе ѕinе 
și a unui cοmрοrtamеnt tοlеrant față dе οрiniilе cеlοrlalți, înfrângеrеa ѕubiеctiviѕmului și accерtarеa 
gândirii cοlеctivе. 
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Activitățile extracurriculare și extrașcolare în mediul online 

 

Profesor. MARILENA CORD                                                                                          
Scoala Gimnazialǎ Cǎlǎțele, jud. Cluj 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare sunt intotdeauna un prilej de relaxare ȿi de optimism 
ȋndeosebi pentru copii, indiferent dacǎ se desfǎȿoarǎ ,,face to face”sau ȋn mediul online. În aceste 
vremuri de pandemie, in care educatia  s-a mutat in mediul online si  activitățile extracurriculare nu 
trebuie sa lipseasca, iar acest format ofera nu numai profesorilor oportunitatea de a dezvolta 
competente si a  stimula implicarea copiilor cât si vine în ajutorul părinților care caută să-i țină 
implicați pe copii într-o învățare continuă. Astfel, parintii cauta deverse cursuri disponibile ce 
urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital 
și utilizarea acestuia în scop academic. 

În Școala Altfel 2021 – ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” profesorii sunt elemente cheie în 
acest program, cei care stabilesc programul activităților, pe baza propunerilor venite din partea 
părinților și elevilor. Este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte 
distractivă, informală. Gama pentru activitati extrascolare si in mediul online poate fi variata astfel 
incat sa cuprindǎ activități interactive educație culturală, activități creative si flexibile. 

Am sa dau cateva exemple de activitati care se pot realiza si in mediul online indiferent de 
materia predata, sau ciclul de invatare. 
 
1. Atelierul de creație Tricoul Meu 

                                               

Oricine iubește tricourile cu imprimeuri cool sau cu o anumita tematicâ, iar cei mici vor fi 
încântați să își creeze propriul design. Copiii se vor distra pictând Participanții la atelier folosesc 
vopsele speciale, așadar culorile de pe tricouri nu se vor șterge nici după mai multe spălări. Este 
important să-i oferi elevului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică.  

 
2. Activități extrașcolare de turism virtual  

 
Cu siguranta ne lipsesc excursiile si drumețiile  care erau nelipsite din programul de activitati 

extrascolare .Pentru a atenua putin dorul de merge pas cu pas prin locuri neȿtiute sau preferate de 
elevi de ce sa nu calatorim si sa exploram virtual tinuturi pe care nu am avea sansa sa le vizitam.  

Se pot face activități extracurriculare pentru micii exploratori, să-l ajutam pe elevi să-și 
îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice,  să vizitam în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care 

https://padlet.com/avacovici/kryusk33j325
https://padlet.com/avacovici/kryusk33j325
https://www.bluparty.ro/atelierul-tricoul-meu/


“și-au deschis porțile” în această perioadă, în online, grădini zoologice sau botanice, tinuturi cu 
farmec aparte de pe intraga planetă. 

Vizitele virtuale la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale sau 
peisaje  oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.    

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

 

 
 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar in 
mediul online. Dascălul are, prin aceste activități extracurriculare și extrașcolare   posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal, pregătirea copilului pentru viaţă. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare indiferent de locul ȋn care se desfaȿoara urmăreşte 
identificarea şi cultivarea de aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă sǎnǎtos ȿi civilizat, precum 
şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

În concluzie, noi, profesorii poatem face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare  chiar si din fața calculatorului cu multǎ implicare, dǎruire pentru  
realizarea un feed- back pozitiv.   

 

 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 

2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 
ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi 
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2000 

  



 

Activitate extracurriculară online - Învățăm să reciclăm 
 
 

Prof. înv. primar Cordoș Ildiko 
Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii 

 
Activităţile extracurriculare concepute ca ,,parte” din curriculumul şcolar, denumite prin 

conceptul ,,Şcoală altfel” oferă ocazii de a pune în valoare abilităţile copiilor de a rezolva unele 
probleme reale apelând la creativitatea şi spiritul lor inovativ, competenţe pentru viaţa de dincolo de 
băncile şcolii.  

De fapt, după cum notează Bocoş (2002) „Creativitatea reprezintă pentru lumea contemporană 
o provocare cu totul specială, un fenomen unic, cu caracter complex, interdisciplinar, 
multidimensional şi multideterminat.”  

Activităţile extracurriculare propun nişte activităţi care presupun un efort comun de interes 
general, reuşesc să reducă rivalitatea, actele ostile contribuind la stabilirea unui climat de înţelegere 
în interiorul  colectivului. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat în online în această perioadă, dar importanța lor, aceea 
de a-i ține implicați pe copii într-o învățare continuă, a rămas. Aceste activități urmăresc să mențină 
dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia 
în scop de învățare.  

Pentru că este o perioadă temporară, noi, dascălii am încercat să ne adaptăm situației și să 
organizăm activități extracurriculare online în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, 
dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

Lucrând cu elevii de nivel primar, m-am gândit să organizez activități extracurriculare online 
prin care să-i cuprind pe toți din clasă, să-i mențin activi și curioși, să dezvolt abilități și talente încă 
neștiute, să îi învăț să gândească logic și analitic și să rezolve probleme.  

Am observant că atelierele de arte le stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, 
creativitatea și imaginația, îi ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să se dezvolte sănătos ca 
viitor adult. 

De aceea am încercat să ofer elevilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică. Am 
improvizat împreună cu fiecare un loc special pentru creație, acasă la fiecare, cât timp ne desfășurăm 
activitatea online și am organizat diferite activități artistice pe care le-am îmbinat cu altele, din alte 
arii curriculare. 

O activitate extracurriculară online reușită a fost activitatea cu subiectul ,,Învățăm să 
reciclăm”, în care s-au implicat toți elevii clasei a III- a. Activitatea am desfășurat-o pe platforma 
Microsoft Teams. 

 

Obiectivele activității:  
a) promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor 
b) realizarea unor creaţii libere folosind materiale reciclabile 
c) conştientizarea tuturor participanţilor asupra importanţei protejării  naturii pentru o viaţă 

sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului, pentru alinierea la standarde europene 
d) promovarea modelelor de bune practici 
 
Planul activității:  
 

1. Vizionarea filmulețului despre RRR – reducere, refolosire, reciclare. 
https://www.youtube.com/watch?v=nyVnMkqKQUE Reducere, refolosire, reciclare 
 



2. Dezbatere pe teme ecologice  
Ce am înțeles din filmuleț? Ce înseamnă reducere, refolosire, reciclare? 
Ce înseamnă poluarea mediului (a apei/ aerului, fonică, a spațiilor verzi)? 
Ce sunt deșeurile? 
Cum pot fi ecologist? 
Ce este încălzirea globală? 
 
3. Discuții 
După vizionare, am discutat despre REFOLOSIRE. Refolosirea înseamnă folosirea unui obiect 

de mai multe ori. De exemplu: putem refolosi o coală de hârtie de mai multe ori, până o desenăm și 
pe față și pe spate și pe toate părțile. Putem să alegem o sticlă refolosibilă, în loc să ne luăm apă în 
fiecare zi în altă sticlă. Putem să avem cana noastră preferată, și să o folosim mulți ani, în loc să 
consumăm pahare de unică folosință.  

Am discutat apoi, de ce este necesar să refolosim unele lucruri și ce important este să ajungă 
mai puține gunoaie în natură și la groapa de gunoi. 

 
4. Activitate artistică 
Realizarea unor creații artistice din materiale refolosibile   

            
Imaginea 1                                         Imaginea 2                                            Imaginea 3 
Suport de creioane (hârtie, carton)     Casa păpușilor (carton, hârtie, textile) Vază cu flori (pet, plastic, 
nisip) 

                  
Imaginea 4                                     Imaginea 5                                         Imaginea 6 
Om de zăpadă (pet, dop)              Casa păsărelelor (cutie, pai)             Ghiveci (carton, pungă plastic)                               



                                                                    
 Imaginea 7                                             Imaginea 8                            Imaginea 9 
Construiesc un brăduț                             Brăduțul (revistă)                Suport carioci (pet)     

5. Concluzii: În timpul activității am observat implicare totală din partea copiilor și a părinţilor, 
a căror percepţie asupra acestor activităţi este unanimă în sensul pozitiv. Monitorizarea şi evaluarea 
rezultatelor obţinute prin implicarea copiilor în aceste activităţi au demonstrat eficienţa activităţilor 
extracurriculare online, arătând ce anume învaţă, cât învaţă, ce tipuri de competenţe dezvoltă, ce 
abilităţi li s-au îmbunătăţit, în ce măsură implicarea în astfel de activităţi i-a ajutat în mod real pe 
copii. 

Această activitate a acoperit mai multe domenii de activitate și i-a implicat activ pe copii, i-a 
provocat la căutări, cugetări, alegeri, acţiuni, a antrenat atât domeniul intelectual cât şi cel distractiv, 
de loisir. 

 
 
Bibliografie: 
Bocoş, M., (2002), Creativitate şi inovaţie în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar,  

Editura Edu, Târgu Mureş 
    www.comunicare.ro Sfez, Lucian, O critică a comunicării 
https://www.youtube.com/watch?v=nyVnMkqKQUE Reducere, refolosire, reciclare 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activităţile extraşcolare în școală și în afara ei 

 

Prof. înv. primar CORDUNĂ GABRIELA                                                                  
Școala Gimnazială „Andrei Nicolescu - Păcureți” 

 

 

Activităţile desfăşurate în şcoală, în afara clasei, urmăresc extragerea şi antrenarea elevilor în 
activităţi sportive, organizarea de manifestări sportive, plimbări, excursii, activităţi care contribuie 
la lărgirea orizontului de cunoaştere, la formarea deprinderilor igienice şi sanitare, la călirea şi 
fortificarea organismului, la însuşirea unui mod de viaţă igienic şi civilizat. Aceste activităţi întăresc 
sănătatea elevilor, duc la dezvoltarea trăsăturilor de voinţă şi de caracter.  

Participarea activă a elevilor la diferite activităţi în afara clasei este asigurată prin antrenarea 
lor în diferite cercuri, prin vizite şi excursii, prin participarea lor în cadrul unor întreceri sportive.  

În clasele elementare, cercurile sunt organizate pe obiecte de învăţământ. Munca în cercuri 
contribuie la adâncirea cunoştinţelor de cultură generală.  

Conţinutul muncii în cercuri variază după vârsta copiilor, după cunoştinţele şi interesele lor, 
după sarcina pe care şi-o propun cercurile. Elevii pot efectua individual sau / şi în grup activităţi de 
observare a diferitelor fenomene ale naturii după anotimpuri, observarea şi îngrijirea diferitelor 
plante sau animale, confecţionarea sau colecţionarea de material didactic, alcătuirea de diferite 
colecţii sau întocmirea de planşe. 

Înfiinţarea unui cerc presupune o susţinută muncă prealabilă. Institutorul are rolul de a anunţa 
elevilor scopul, sarcina, modul de lucru al cercului, orarul de funcţionare. Caracterul teoretic 
predomină în unele cercuri, în altele caracterul teoretic se îmbină cu cel practic. 

Având la bază interesele elevilor, există şi cercuri speciale, ca aeromodelism, electrotehnică. 
Planul de lucru al fiecărui cerc se discută în colectivul cercului şi este aprobat de direcţiunea şcolii; 
el face parte integrantă din planul de activitate al şcolii.  

Programul de lucru trebuie alcătuit în funcţie de diferite cerinţe: să fie accesibil copiilor, să 
pornească de la interesele lor, să îmbine teoria cu practica, să contribuie la educarea copiilor. Un 
elev nu poate face parte decât din cel mult două cercuri.  

Evidenţa activităţii cercului se asigură prin jurnalul cercului, strângerea diferitelor materiale, 
dările de seamă periodice, expoziţiile, seratele, revistele, culegerile, care oglindesc succesele 
cercului. Munca în cercuri trebuie să aibă un caracter activ, să promoveze independenţa elevilor, să 
fie pătrunsă de spirit creator şi să le dezvolte acestora o serie de calităţi intelectuale şi morale.  

Caracterul didactic al excursiilor şi vizitelor este de netăgăduit, atât în ceea ce priveşte 
activitatea care se desfăşoară în şcoală, cât şi în afara acesteia. Excursiile şi vizitele pot avea un 



caracter introductiv la un capitol sau lecţie şi se desfăşoară în acelaşi timp cu predarea, sau la 
încheierea unui capitol. 

Activitatea în afara clasei susţine prin natura şi forma ei de organizare dezvoltarea iniţiativei, 
cultivarea interesului şi a aptitudinilor copiilor.  

Exercitarea aptitudinilor artistice ale elevilor duce la lărgirea orizontului lor artistic, la 
dezvoltarea simţului estetic, înţelegerea frumosului din artă, din natură, din viaţă. 

                                         
  



 
ROLUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE ONLINE 

 
 

PROFESOR CORICI AMELIA SIMONA 
COLEGIUL NATIONAL,,TUDOR ARGHEZI”, 

TG. - CARBUNESTI, GORJ 
 

 
In general, activitatea extraşcolară asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de 

către elevi în cadrul curriculumului formal, în practică, ceea ce oferă elevului deprinderile de a aplica 
cunoştinţele teoretice acumulate, punându-l in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

De aceea, pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 
i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

In aceasta perioada, in care elevii au stat mai mult acasa, am considerat ca activitatea de creatie 
poate continua si online. Am realizat un proiect, care presupune implicarea indirecta a copiilor de 
varste diferite, dar si a profesorilor acestora. Proiectul se numeste ,,Logosul arghezian” si s-a 
desfasurat online.    

 DESCRIEREA PROIECTULUI 

ARGUMENT: 
Concursul interdisciplinar ,,Logosul arghezian” urmărește să valorifice informațiile legate de 

viața și opera argheziană și să cultive pasiunea pentru lectură. Deoarece acest poet și-a pus amprenta 
asupra comunității noastre, existând în orașul Tg. Cărbunești un colegiu și un muzeu care poartă 
numele lui Tudor Arghezi, este necesar ca elevii să cunoască mai multe informații legate de viața și 
activitatea literară a marelui poet. 

Trebuie să oferim tinerei generații modele demne de urmat care au marcat de-a lungul timpului 
comunitatea din care fac parte. 

Să urmăm și să respectăm îndemnul adresat de Arghezi: ,,Așa, tinere, nu te înfricoșa de viață. 
Caută bine să descoperi adevăratele vopsele ale sufletului tău și mâzgălește lumea cu ele. Nu 
împrumuta paleta tonurilor și pensulele de la nimeni!,, 

SCOP: 

➢ cunoașterea vieții și a operei lui Tudor Arghezi; 
➢ cultivarea gustului pentru literaturile română si engleză . 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• dezvoltarea competențelor de elaborare a unor texte în română si engleză; 
• cunoașterea biografiei și a operei argheziene; 
• stimularea creativității elevilor în domeniul poeziei; 
• formarea abilităților de comunicare într-o limbă străină. 
 
 



DURATA PROIECTULUI: 2019/2021 
BENEFICIARI: 

Grupul țintă: 

- elevii din învățământul gimnazial (V-VIII) 

- elevii din învățământul liceal (IX-XII) 

- cadre didactice 

 
Concursul se desfășoară pe două secțiuni 

SECTIUNEA I: CREAȚIE LITERARĂ ÎN LIMBILE ROMÂNĂ SI ENGLEZĂ 

(ciclul gimnazial si ciclul liceal) 

Participă elevii din ciclul gimnazial si liceal – participare on-line 

LITERATURA ROMÂNĂ 

• Se vor trimite două creații, poezie sau proză (1-2 pagini), pornind de la următoarele citate 
argheziene (la alegere): ”Fă-te suflete copil/Și strecoară- te tiptil/Prin porumb cu moț și ciucuri/Ca să 
poți să te mai bucuri”; 

• ”Iubirea noastră a murit aici/Tu frunză cazi, tu creangă te ridici„. 

ENGLEZĂ 

Se va trimite o creație, poezie sau proză (15-20 rânduri) cu tematica la 

alegere (natură, iubire, copilărie, etc.) 
 

 SECTIUNEA II: SIMPOZION JUDETEAN 

Comunicări metodico-ştiinţifice (referate, parteneriate sau proiecte de succes) ale cadrelor 
didactice, avand ca teme viata si opera lui Tudor Arghezi; 

• Participare este on-line 
 

 



 

  

Rolul activitatilor extrascolare în dezvoltarea personalitatii copiilor 

 
 

Prof. Palko Corina                                                                                                           
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita 

 
 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi.  

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate 
prin laudă.  

 
Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 

variate şi bogate cu o structură parte, diferită de clasica metodă de predare-invăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale, şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. 

Jocul poate avea beneficii reale si masurabile atat pentru copii, cat si pentru parinti, deoarece 
jocul alimenteaza relatiile stabile si conexiunile de care copiii au nevoie pentru a se dezvolta. Si atunci 
cand parintii si copiii experimenteaza bucuria si comunicarea impartasita prin joc, ceea ce cercetatorii 



 

numesc „armonie”, bazata pe interactiuni blande, respect si intelegere, armonioase de intoarcere sau 
„servire si intoarcere” – reactiile lor la stres sunt mult mai bine controlate si gestionate. 

Activitatile ludice pot spori invatarea si dezvoltarea copiilor si pot contribui, de asemenea, la 
compensarea timpului academic pierdut din cauza pandemiei actuale.  

In plus, acest tip de activitati presupun alegere, implicare activa si momente de bucurie sau 
incantare. 

 

  



 

 

Rolul educaţiei moral - religioase                                                                                           
în dezvoltarea personalității preșcolarului 

 
 

Prof. Cornea Anca Teodora,                                                                                             
Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” - Structură G. P. P NR. 44, Oradea 

 
Educaţia extracurriculară, mai exact activităţile implementate dincolo de procesul formal de 

învăţământ, au o deosebită semnificaţie în formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor. Acest tip de 
activitate stabileşte şi cultivă corespondenţa optimă dintre aptitudini, talente, creaţie şi abilităţi, 
întregite într-un stil de viaţă armonios şi civilizat. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizate la 
grupă/clasă. Ele urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 
ştiinţei, captând interesul celor mici pentru viaţa socială şi utilizarea timpului liber într-un mod plăcut 
şi util.  De asemenea, ele orientează întreaga educaţie preşcolară spre împlinirea cu succes a tuturor 
stadiilor de dezvoltare şi formare a personalităţii copilului (Bocoş, 2007). 

Realizarea acestora presupune alegerea din timp a temei de interes, a materialelor didactice, a 
locaţiei în care se va desfăşura activitatea şi nu în ultimul rând măiestria pedagogică a cadrului 
didactic. (Cosmovici, Iacob, 2008) Aceste activităţi se deosebesc de cele realizate în sala de grupă 
tocmai prin formele, conţinutul şi durata lor, prin metodele folosite şi utilizarea unor metode specifice 
de verificare şi aprecierea rezultatelor obţinute prin raporturile de colaborare, de apropiere, de 
încredere şi prietenie dintre cadrele didactice, părinţi, elevi etc.  

Activităţile extracurriculare oferă numeroase prilejuri de afirmare a copiilor, de dezvolare a 
personalităţii acestora trezindu-le interesul pentru natură, performanţă, dezvoltarea spiritului civic, 
religios și creativ . Pe lângă acestea urmăresc însuşirea unor cunoştinţe temeinice, priceperi şi 
deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie despre lume şi viaţă.  

Implicarea copiilor în astfel de activităţi de învăţare non-formală, îi pun pe aceştia faţă în faţă 
cu situaţiile de viaţă reale, le dezvoltă conştiinţa faptului că trăiesc într-o societate cu norme şi valori 
ce trebuie respectate şi îi implică activ în viaţa socială, încă de mici.  

Din punct de vedere al dezvoltării psihomorale a copilului,suntem interesaţi cu precădere de 
funcţia educativă a familiei.Familia îşi aduce contribuţia la realizarea tuturor laturilor educaţiei,un rol 
esenţial revenind însă educaţiei morale a copiilor.Rolul deosebit de important pe care familia îl joacă 
în devenirea morală a copilului este justificat  mai cu seamă de faptul că,aşa după cum au demonstrat  
atât cercetările ştiinţifice în domeniu ,cât şi înţelepciunea populară(de ex.referirile la “cei şapte ani 
de acasă“), influenţele educative exercitate în primii ani de viaţă ai copilului sunt determinante în 
formarea caracterului acestuia. 

Auzim şi folosim frecvent sintagme precum "copiii sunt darul lui Dumnezeu" şi "o 
binecuvântare în viaţa noastră"; acţiunile noastre sunt îndreptate în mod direct asupra acestuia şi am 
fi dispuşi să facem orice pentru binele copilului nostru. Copiii sunt expresia ieşirii noastre din propriul 
egoism, o lecţie practică şi zilnică de dăruire, autojertfire şi răbdare nelimitată. Cum ar trebui totuşi 
să-i creştem, astfel încât să reprezinte expresia binecuvântării şi bunătăţii? Fiindcă este o dimensiune 
esenţială a vieţii noastre, religia ascunde o putere uriaşă ce nu poate fi nici înlăturată, nici ignorată, 
fiind obiectul de studiu al cercetătorilor, cu predilecţie în secolul al XX-   lea, când J. Piaget ("Judecata 
morală la copii") şi L. Kohlberg (stadiile dezvoltării morale) prezintă printre cele mai fructuoase 
cercetări privind dezvoltarea judecăţii morale din copilărie până în adolescenţă.  

Conform acestora, concomitent cu dezvoltarea intelectuală şi afectivă, asistăm şi la evoluţia 
conştiinţei şi a judecăţii morale la copil, Religia nu e înnăscută ca idee în sufletul omenesc, ci ca o 



 

capacitate, ca o putinţă de a-L concepe pe Dumnezeu ca Fiinţă absolută şi a se pune într-o anumită 
relaţie cu El. Iar această relaţie se structurează treptat, paralel cu dezvoltarea cognitivă a copilului şi 
putinţa acestuia de a-L percepe  pe Dumnezeu.  Iniţial, copilul învaţă comportamentele religioase prin 
observarea şi imitarea persoanelor din jurul său. Părinţii comunică experienţa lor religioasă, în măsura 
în care o au, şi copilul este capabil să o împărtăşească în felul său, încă de la începutul vieţii. 

 
Cum îl concep copiii pe Dumnezeu 
 
Până la vârsta de 4 ani, gândirea copilului este preconceptual-simbolică, fapt ce determină 

confundarea fantasticului cu realul şi interesul manifestat faţă de basme şi povestiri, pe care le trăieşte 
intens. În această perioadă, copilul are tendinţa de a însufleţi întreaga realitate înconjurătoare şi 
manifestă un puternic realism moral. Începe să i se dezvolte, de asemenea, capacitatea de a simţi vina 
şi disconfortul atunci când este mustrat în public.  

Afectivitatea sa, manifestată către familie sau Dumnezeu, are un caracter exploziv, instabil. 
Piaget numea acest stadiu drept etapa judecăţii morale heteronome, copilul preluând regulile, valorile 
şi normele morale din exterior şi percepându-le ca fiind absolute, acestea neputând suferi modificări 
şi neputând fi negociate.  

Judecata sa morală este neselectivă, situativă şi vizează cu precădere fapta, nu şi motivaţia ei. 
Kohlberg numea acest stadiu preconvenţional, caracterizându-se prin moralitatea ascultării şi 
supunerii, având ca reper pedeapsa: înainte de a încălca o regulă, inclusiv religioasă, copilul se 
întreabă ce va păţi, cum îl va pedepsi mama, tata, educatoarea sau chiar Dumnezeu. Aceşti autori 
susţin faptul că această apreciere are loc independent de semnificaţia morală a faptei.Deşi vocabularul 
său este redus, iar atenţia fluctuantă (nu poate fi atent mai mult de 20 de minute), copilul poate fi 
învăţat să se roage. Însă mulţi cercetători susţin că nu putem separa conceptul de religiozitate şi 
rugăciune de cel de dorinţă: copiii cred în eficacitatea rugăciunii, care are legături  cu credinţele 
magice.   

Chiar şi copiii care nu sunt crescuţi în familii religioase vor pune întrebări legate de acest 
subiect, iar felul cum îl vor percepe pe Dumnezeu şi legătura pe care o vor avea cu El depind în foarte 
mare măsură de ceea ce le transmit părinţii. 

Cercetări asupra gândirii cognitive relevă faptul că tendinţa copiilor de a exprima conţinuturi 
teologice este legată de crearea imaginilor antropomorfice, atribuindu-i lui Dumnezeu diverse 
caracteristici umane pentru a-l putea concepe. De asemenea, copiii îl concep pe Dumnezeu în termeni 
de puteri supranaturale şi finalism (tendinţa copiilor de a da oricărui eveniment un final fericit). 

Prin imitare, copiii adoptă uneori anumite reacţii afective mai complexe ale părinţilor, ca de 
exemplu simpatia sau antipatia faţă de o persoană, iar în cazul de faţă, "simpatia" faţă de Dumnezeu. 
Influenţa părinţilor este factorul decisiv în dezvoltarea atitudinilor moral- religioase. Oferind 
copilului modelul unei acţiuni, adultul îl ajută să o execute corect.  

Pe lângă model, copilul trebuie să primească şi anumite explicaţii verbale. Chiar el (copilul) 
caută explicaţia fenomenelor pe care le observă. De asemenea, copilul trebuie să fie învăţat cum să 
privească un desen, o imagine, o icoană pentru a învăţa să observe şi să ajungă să înţeleagă treptat 
conţinutul acestora.  

În grădinița noastră sunt coordonatorul proiectului SUFLET ȘI CREDINȚĂ (MICUL 
CREȘTIN) din anul 2011. 

Scopul proiectului este cunoaşterea unor obiceiuri creştine  specifice sărbătorilor religioase şi 
cultivarea comportamentului moral-religios. În acest an datorită situației în care ne aflăm(Pandemia 
de Covid 19),majoritatea activităților s-au desfășurat online.Voi enumera câteva dintre obiectivele pe 
care le-am urmărit și activitățile realizate: 

 
Obiective: 
- cunoaşterea unor obiceiuri creştine specifice sărbătorilor religioase 

- recunoaşterea modelelor de comportament creştin în faptele Sfinților și ale personajelor din 
povești 



 

- respectarea regulilor  de comportament religios-moral în familie,grădiniţă,biserică 
 

Activități 
 

1. ,,Cum se face correct Semnul Sfinei Cruci?’’ 
http://www.youtube.com/wach?v=ucxAL7_g41U 

2. ,,Nașterea Domnului în vers și cântec’’(Colindul și semnificația acestuia) 
http://www.youtube.com/wach?v=tqvPVsUgAcc  

http://www.youtube.com/wach?v=1M10bCe1eCk   

3. ,,Îngerașul păzitor’’-activitate artistico-plastică 
http://www.youtube.com/wach?app=desktop&v=H9NdRAq_jSFg  

4. ,,Fapte bune,fapte rele’’/ Pilde Biblice pentru copii 
http://www.youtube.com/wach?v=9r37gjvq_yoo  

Aşadar, activităţile extraşcolare sunt recomandate tuturor copiilor pentru stimularea dezvoltării 
unei identităţi proprii, a unei personalităţi armonioase şi raţionale. Datorită acestora, cei mici pot să-
şi creeze propriul univers, să înveţe mult mai uşor într-o atmosferă relaxanţă, în siguranţă, având la 
bază modele demne de urmat.  
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Activități extrașcolare între online și tradițional 

 
Profesor înv. preșcolar: Cornelia Belcotă Cernescu                                                           

G. P. N. Cornereva 
 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 
când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

În timpul plimbărilor în parc pot observa caracteristicile unui anumit anotimp și pot descoperi 
o altfel de primăvară, proaspătă și mirosind a fericire, vara – ca un teatru de păpuși, toamna – o baladă 
veselă și tristă sau iarna cea albă și parfum ușor de scorțișoară. 

La muzeu își pot imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori neînfricați ai peșterilor 
reci și întunecate, la expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite și chiar în timpul unei 
excursii la munte copiii pot învăța mult mai ușor anumite noțiuni. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă..  

 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un 

ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Despre activitățile extrașcolare 
știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale 
copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

 
Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 

îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

 
Tot în această perioadă, în contextul pandemiei fiecare părinte își poate învăța copilul despre 

tradițiile și obiceiurile ce se desfășoară în timpul sărbătorilor pascale. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -                                                                          
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
Prof. înv. primar Corobco Geanina                                                                               

Școala Gimnazială nr. 135, București / sector 5 

 
Cercetările arată că beneficiile tehnologiei moderne asupra predării și învățării sunt diverse, dar 

depind de o serie de factori al căror efect este dificil de identificat. Acest lucru reprezintă o mare 
provocare pentru învățători și profesori, deoarece aceștia trebuie să-și dezvolte abilitățile digitale, 
astfel încât utilizarea tehnologiei moderne în mediile de învățare să sprijine cel mai bine procesul 
pedagogic. Rolul cadrului didactic este treptat transformat în rol de mentor, ceea ce presupune o 
schimbare a gândirii acestuia și o dezvoltare profesională adecvată și continuă a acestora. 

Datorită dezvoltării tehnologiilor digitale acestea au devenit un aliat din ce în ce mai important 
al procesului de învățare, fiind din ce în ce mai ieftine și mai ușor de folosit. Însă, provocarea cea mai 
mare constă în realizarea de noi metodologii noi de predare și învățare deoarece doar simpla 
transferare a materialelor de predare/învățare existente într-un format digital nu este suficientă. 

În epoca modernă, instrumentele digitale, dar mai ales calculatorul, au devenit instrumente  de 
învățare din ce în ce mai utile atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice care se sprijină pe 
comunicarea între mașină și persoana care învață. Acest aspect îi oferă procesului de învățare un 
caracter integrativ, dialogul realizându-se pe baza unui program didactic. 

Prin intermediul unor echipamente moderne precum table interactive, videoproiectoare, 
laptopuri, tablete, telefoane inteligente sau alte dispozitive de redare a conținutului multimedia este 
pus la dispoziția elevilor și profesorilor un conținut digital, prin intermediul unor softuri educaționale 
dezvoltate în acest sens. Transformarea conținutului într-unul digital simplifică distribuția și accesul 
la informații. Astfel, este posibil ca procesul de predare-învățare să se întâmple de oriunde și oricând. 
Învățarea personalizată este, probabil, cel mai mare avantaj al educației digitale. Furnizarea de 
conținut digital lasă mai mult timp profesorului să acționeze ca un ghid și facilitator al experienței de 
învățare, ajutând elevii care au nevoie de asistență suplimentară să înțeleagă conceptele cheie prin 
crearea de grupe pe diferite nivele și exerciții personalizate. 

În această perioadă de pandemie atât activitățile școlare cât și cele extrașcolare s-au mutat 
exclusiv în online, iar acest format a ajutat atât cadrele didactice cât și părinții. Activitățile 
extrașcolare reprezintă un rol esențial în formarea lor, urmăresc să-i țină ocupați pe elevi și ajută la 
dezvoltarea creativității, imaginației contribuind astfel la formarea personală și socială. În cele ce 
urmează voi prezenta câteva activități extrașcolare tradiționale care sunt potrivite și pentru online. 

1. Activitățile extrașcolare tehnico-științifice sunt foarte potrivite pentru acei elevii 
pasionați de științele exacte. Puteți apela la cluburile și cercurile tematice, în care se pune accentul pe 
aceste tipuri de activități extrașcolare tehnico-științifice, potrivite atât pentru elevii din gimnaziu și 
liceu, dar și pentru elevii din învățământul primar. 

2. Atelierele creative de arte frumoase sunt foarte importante în viața elevilor deoarece le 
stimulează empatia, imaginația, creativitatea, dar și abilitățile de comunicare. Este foarte important 
să le oferiți elevilor voștri șansa de a se exprima în acea formă artistică care i se potrivește cel mai 
mult.  

3. Atelierele de turism virtual sunt extraordinare dacă vreți ca elevii d-voastră să-și 
îmbogățească cunoștințele despre lumea în care trăiesc. Puteți vizita alături de elevi un muzeu, o 



 

gradină zoologică sau o gradină botanică, transformând ”excursia virtuală” într-o excursie educativă. 
În acest fel veți înlătura plictiseala, lenea, monotonia și veți avea o oră interactivă și interesantă care 
va stârni curiozitatea elevilor. 

4. Ora de improvizație este benefică pentru copii deoarece îi va ajuta să scape de emoții și 
de frica care pune stăpânire pe ei atunci când vor să se exprime în public și nu au încredere în ei. 
Această oră de improvizație puteți să o recomandați și părinților deoarece adulții nu sunt așa de 
curajoși ca și copiii, când vine vorba de a improviza și de a vorbi în public. Prin exerciții de dicție, de 
vorbire liberă, elevii vor învăța să pronunțe corect și clar cuvintele, să scape de emoții și să devină 
creativi, spontani și încrezători în forțele prorii.  
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Prof. Coruțiu Emilia – Cristina -                                                                                
Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Năsăud 

 
Activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea copilului.Acest tip de activități ajută 

la formarea unei atitudini pozitive față procesul de învățare, formarea și dezvoltarea deprinderilor 
sociale și practice, pregătirea pentru viață.  

 
Activitățile extrașcolare sunt activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 

învățământ, cu participarea întregului colectiv sau partial, cu implicarea în mod direct a părinților și 
a altor instituții partenere. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte 
unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, muzică, activități artistice, cluburi tematice, 
activități sportive, etc. 

 
Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 

anumite obiective ce inspiră şi provoacă ,atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din 
viaţa de zi cu zi. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 
orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât 
în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu preșcolarii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor.  

 
Anul școlar 2020-2021 ne-a deschis o nouă perspectivă sub forma învătării online, legalizată în 

România prin ORDINUL Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 
precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 
Acest document deschide o pagină nouă în învătământul romînesc. Adaptarea conținuturilor de 

învățare la mediul online s-a făcut și pentru activitățile extracurriculare. 
 
Utilizarea de platforme educaționale, crearea de adrese de mail individualizate, încărcarea 

conținuturilor ce se doresc a fi studiate și apoi a rezolvărilor acestora sub diferite variante. 
 
Activitățile se pot realiza prin diferite modalități: 
 
-ateliere de lectură pentru preșcolari 
-serbări cu tematică 
-crearea de animații în diferite programe 
-activități outdoor cu transmitere live 
-portofolii online 
-vizite virtuale 
-vizionare de spectacole de teatru  
-scenete interactive 
-filmulețe cu diferite activități 
 



 

Acest tip de activități reprezintă o mare provocare atât pentru dascăl cât și pentru părinte, tinând 
cont că activitățile de la nivelul preșcolar au un anumit specific și în cadrul învățării online preșcolarii 
au nevoie de sprijinul și suportul părinților.Oferirea de feedback este un element cheie.Lumea este 
într-o continuă mișcare și: 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Detoxifiere digitală – ai avea nevoie? 

 
 

Coșa Elena Daniela 
Liceul cu Program Sportiv “Szasz Adalbert” – Tg.-Mureș 

 
Indiferent cum am considera-o, folosirea neînţeleaptă a tehnologiei digitale poate fi o problemă 

foarte mare. În unele cazuri tehnologia, poate crea chiar o barieră între oameni. "Utilizarea este 
considerată abuzivă atunci când virtualul depășește realul, când persoana își pierde controlul", a 
declarat Eduardo Guedes, specialist în media digitale. 

Dependența de telefonul mobil a ajuns la cifre alarmante, mai ales în rândul tinerilor, de aceea 
a primit și o denumire în acest scop: Nomofobie (No Mobile Phobia). Dacă îți verifici telefonul din 
5 în 5 minute să vezi ce notificări sau e-mailuri ai mai primit și dacă începi să te panichezi când rămâi 
fără baterie, este foarte probabil să suferi de Nomofobie.  

Dacă ești conștient că folosești prea mult și prea des tehnologia, poate este momentul pentru o 
detoxifiere digitală. Detoxifierea digitala este definită de Oxford Dictionary ca fiind "o perioada de 
timp în care o persoană se abține de la folosirea dispozitivelor electronice, cum ar fi telefoanele 
inteligente sau calculatoarele, și este privită ca o oportunitate de a reduce stresul și ca o modalitate de 
concentrare asupra interacțiunii sociale în lumea fizică". 

Mulți nu știu dar până și pasiunea se poate transforma în dependență și poate afecta în mod 
direct activitatea profesională și relațiile cu cei apropiați. Pentru cei care tehnologiile mobile au 
devenit dependență, prima clinică Institutul Delete din Rio de Janeiro - Brazilia, a fost înființată chiar 
cu scopul de a oferi ajutor real în acest sens. Tratamentele sunt gratuite și foarte multe persoane au 
fost deja internate.  

Conceptul există și în alte regiuni ale lumii, însă institutul menționat este primul stabiliment de 
acest tip înființat în Brazilia. Pentru a veni în sprijinul celor care folosesc în mod greşit tehnologia, 
ţări precum China, Coreea de Sud, Marea Britanie şi Statele Unite au înfiinţat centre de „dezintoxicare 
digitală”, unde pacienţilor le este interzis accesul la internet şi la dispozitive digitale timp de mai 
multe zile. 

Institutul Delete primește atât adolescenți care se joacă online zile întregi, cât și adulți care și-
au pierdut locurile de muncă sau au pus capăt relațiilor de cuplu pentru că au petrecut prea mult timp 
pe rețelele de socializare. Durata tratamentului variază de la caz la caz și poate să ajungă la mai multe 
ore pe săptămână. Obiectivul clinicii nu este diabolizarea noilor tehnologii, ci de a face în așa fel încât 
acestea să fie utilizate într-o manieră mai sănătoasă. Programul "detox" conține ședințe săptămânale 
de terapie de grup, ce permit împărtășirea unor experiențe de viață între pacienți, dar și exerciții 
specifice, precum ore de lectură și proiecția unor filme, în timpul cărora pacienții nu își mai consultă 
telefoanele mobile. 

Cazurile cele mai "rebele" pot necesita chiar și un sprijin medicamentos. În plus față de 
tulburările psihice, acest tip de dependență poate să declanșeze și probleme fizice. Simpla lectură a 
unei cărți și participarea la terapia de grup pot de asemenea să îi ajute pe pacienți să se elibereze de 
dependența digitală. La Institutul Delete din Rio de Janeiro, sfârșitul tratamentului nu înseamnă 



 

neapărat că pacienții nu mai au nevoie de ajutor, și asta cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume în 
care noile tehnologii sunt omniprezente.  

Dacă vrem să ne facem o autoanaliză sinceră pentru a stabili impactul pe care îl are tehnologia 
asupra vieţii noastre, ne putem pune următoarele întrebări: 

• devin eu exagerat de agitat, ba chiar irascibil, atunci când nu am acces la internet sau nu pot 
să-mi folosesc dispozitivul electronic? 

• continui eu să folosesc internetul sau dispozitivul electronic chiar şi după ce depăşesc timpul 
la care stabilisem să mă opresc? 

• pierd eu din orele de somn necesare pentru că nu mă pot opri să citesc mesajele pe care le 
primesc? 

• îmi neglijez eu familia și prietenii din cauza tehnologiei?  

Dacă din cauza modului în care utilizați tehnologia, ajungeți să neglijaţi „lucrurile mai 
importante”, (ca de exemplu familia şi alte responsabilităţi), este momentul să faceţi o schimbare. 
Dar cum anume? Nimeni nu poate contesta  că ce este prea mult, chiar şi dintr-un lucru bun, poate fi 
dăunător. Prin urmare, indiferent că folosiţi tehnologia digitală pentru muncă sau de plăcere, e 
imperios necesar să limitaţi timpul alocat şi să respectaţi limita stabilită. 

Copiii de orice vârstă sunt din ce în ce mai „conectați la internet“ și folosesc chiar mai bine 
decât adulții cele mai noi telefoane și alte dispozitive digitale. Indicat ar fi să nu fie nevoie să se 
ajungă la detoxifiere digitală și pentru copii mici și foarte mici.  

Pe măsură ce noile dispozitive vor favoriza şi vor accelera accesul la informaţii precum şi 
transmiterea acestora, în mod sigur folosirea neînţeleaptă a tehnologiei va deveni un pericol şi mai 
mare. Veţi putea evita cu siguranță folosirea greşită a tehnologiei digitale dacă vă veţi “folosi bine 
timpul”.  

Nu permiteţi ca atracţia să devină adicţie. Mulți folosesc această idee în diverse aspecte din 
viață. Intrebarea care se ridică în acest sens este vei aplica acest îndemn și în cazul educației digitale? 
Crezi că ai avea nevoie? 
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Exemplu de activitate extrașcolară online 

„Iubește-mă așa cum sunt!” 

 

Prof. Cosma Cornelia 
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș 

 
 

Activitatea educativă extrașcolară, cu titlul „Iubește-mă așa cum sunt!”, a fost realizată la Liceul 
cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, în online, în 24 februarie 2021, pentru a sărbătorii, într-
o altă manieră, cele doua sărbători „Ziua Îndrăgostiților” și „Dragobetele”.  

 
In cadrul acestei activități, au fost implicați elevii din clasele IX-XII de la unitatea noastră 

școlară, care au simțit să împărtășească frumosul sentiment al iubirii, al dragostei pentru ceva sau 
cineva special din viața lor.  

Scopul -Educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți, a deprinderilor de cooperare între 
parteneri, stimulându-le talentul și aptitudinile creative. 

Obiectivele urmărite: 
 
- dezvoltarea sentimentelor frumoase față de cineva sau ceva din viața lor; 
- dezvoltarea simțului estetic față de situațiile redate într-o formă artistică-fotografia. 
 
Logo-ul activității „Iubește-mă așa cum sunt!” a fost ales de către elevi, cu ajutorul aplicației 

Mentimeter. 
La nivelul echipei de organizare, clasa a XI-a, unde sunt profesor diriginte, s-a decis ca fiecare 

elev care dorește să transmită un mesaj pe tema propusă, să trimită pe poșta electronică a comitetului 
de organizare, o fotografie reprezentativă, cu scopul de a realiza, ca produs final, „un copac al iubirii”. 
La propunerea echipei de organizare, s-a stabilit ca rezultatul obținut să fie propus și ca material în 
revista școlii noastre.  

La final, produsul rezultat reprezintă un copac gol fără frunze, alături de un citat sugestiv, urmat 
pe pagina următoare, de un alt copac însoțit de un citat sugestiv, dar încărcat de frunze, reprezentate 
simbolic de fotografiile  elevilor.  

Această activitate a avut un impact foarte mare în rândul elevilor din școala mea, deoarece 
aceștia au simțit că au putut să își exprime sentimentele altfel, adică prin joc, artă,  și metaforă. 
  
                               Imaginea 1             Imaginea 2  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Activitate extrașcolară on-line 
 
 

Prof. Cosma Lavinia 
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 
 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 

stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 
Activitățile creative desfășurate on-line, împreună și cu sprijinul familiei, sporesc nivelul de 

implicare a copilului și de internalizare a semnificației sărbătorilor pascale.  
 
Exemplu: Ouă din hârtie colorată multidimensionale 
 
Aceste ouă colorate sunt perfecte pentru a decora casa în spiritul Paștelui, aducând o notă de 

veselie spațiului decorat sau obiectului pe care dorim să îl ornăm, spre exemplu o plantă. 
Materiale: hârtie fină colorată cu diverse modele, ață, foarfecă, capsator, instrument pentru găurit 
 

Mod de realizare: 
 

– decupați o formă de ou din mai multe hârtii colorate; 
– așezați-le una peste alta, pe urmă capsați-le pe mijloc; 
– după ce ați pliat fiecare jumătate de ou în parte, găuriți vârful oului cu un instrument (este bună și 
o foarfecă, o șurubelniță, etc.) și introduceți șnurul pentru a putea agăța ouăle în locurile pe care 
doriți să le decorați.  

 
 
Sursa: www.cchobby.se 

 



 

 
Activitățile extrașcolare - între online și traditional. 

Tradiţii şi obiceiuri ... altfel” 
 
 

prof. Cosma Viorica,                                                                                                                                 
Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva 

 
 

Activităţile extraşcolare fac parte din procesul educativ, fiind acel segment care pune în aplicare 
cunoştinţele pe care elevii le-au adunat după un mare număr de lecţii petrecute în offline sau în online 
şi care  se referă  la totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de 
învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional. Acestea sunt mai puţin riguroase decât 
cele formale şi se desfăşoară în afara incidenţei programelor şcolare.  Scopul activităţilor extraşcolare 
este completarea formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltarea 
altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, pregătindu-l astfel pentru viaţa de zi cu zi. 
Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea 
personală, prin demersuri specifice şi particulare. Activitatea extracurriculară e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, 
în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând totodată o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea 
activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 
noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din mediul 
înconjurător. 

Dorinţa copiilor este mai mereu aceea de a se juca, de a fi mereu în mişcare, iar activităţile 
extraşcolare reprezintă tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca 
obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna unele foarte bune. 

Anul care a trecut ne-a mai adus o provocare, în ceea ce priveşte şcoala şi anume organizarea 
activităţilor extraşcolare în online. Ceea ce părea la început greu de realizat , s- a dovedit fi posibil 
prin implicarea carelor didactice în învăţarea şi utilizarea unor aplicaţii ce fac posibile derularea 
temelor propuse într-o altfel de şcoală. Datorită acestor aplicaţii şi platforme, elevii au făcut vizitele 
virtuale la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, au vizionat emisiunilor 
muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive, au participat la diferite concursuri, au 
realizat lucrări în cadrul unor ateliere virtuale de lucru. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   



 

 

CERCETARE PEDAGOGICĂ                                                                                 
PRIVIND INFLUENȚAREA ACTIVITĂȚILOR ONLINE                                     

ASUPRA PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV                                                        
ȘI IMPLICIT ASUPRA PREȘCOLARILOR 

 

Costache Carmen Ștefania                                                                                        
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 47, Municipiul Ploiești 

 

❖ TEMA CERCETĂRII:   
Parcurgerea integrală a programei în condițiile desfășurării activităților online. 
 
❖ SCOPUL CERCETĂRII: 
Scopul acestei cercetări este acela de a determina cât și cum influențează activitățile online 

randamentul activităților instructiv-educative în lucrul cu preșcolarii. 
 
❖ PREZENTAREA TEMEI DE CERCETARE: 
Grădinița formează copilul nu doar pentru școală, cât pentru viață, îl învață pe cel mic să 

socializeze și să comunice prin nenumărate modalități cu mediul înconjurător, îi insuflă celui mic 
valori puternice care stau la baza vieții de adult precum politețea, bunul simț și responsabilitatea. 

Contribuie la dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului; 

În cadrul grădiniței socializarea copilului are loc la nivel complex: pe lângă relațiile dezvoltate 
cu părinții și cei apropiați, apar cele cu copiii de aceeași vârstă dar și cu persoane din afara familiei - 
personalul grădiniței. Acest aspect contribuie la o dezvoltare emoțională armonioasă a personalității 
copilului, în același timp ajutându-l să-și formeze independența. 

Prin intermediul stărilor pe care copilul le experimentează socializând începe să înțeleagă ce 
înseamnă prietenia, sprijinul, generozitatea și îi sunt inoculate principii de viață sănătoasă de la o 
vârstă fragedă. 

❖ TIPUL CERCETĂRII: 

           Cercetare didactică experimentală în care testarea ipotezei de lucru presupune 
organizarea şi desfăşurarea unei investigaţii ştiinţifice experimentale. 

❖ IPOTEZA CERCETĂRII: 

Pornind de la datele din prezentarea cercetării se formulează următoarea ipoteză: 

Dacă se vor desfășura activități online cu preșcolarii atunci randamentul activităților 
instructiv-educative va fi unul scăzut. 

❖ OBIECTIVELE CERCETĂRII: 
- investigarea modului de lucru online ( sincron/asincron); 
- realizarea unei planificări adaptată pentru lucrul online; 
- identificarea resurselor didactice necesare; 
- stabilirea modalităților de predare și alegerea temelor care se pretează activităților online. 
 



 

❖ VARIABILELE CERCETĂRII: 
o variabila independentă: activitățile online 
o variabila dependentă: randamentul activităților instructiv-educative. 
 
❖ EȘANTIONUL DE PARTICIPANȚI: 
24 de preșcolari de la grupa mare A , Grădinița cu Program Prelungit nr.47 Municipiul 

Ploiești,și părinții acestora 
Cercetarea s-a desfășurat în perioada octombrie-noiembrie 2020 
 
❖ PROCEDURA DE ORGANIZARE A CERCETĂRII 

1. Etapa de investigare  

În această etapă am căutat activități care se pot desfășura online cu preșcolarii pe platforma 
unității de învățământ, G suit. Am realizat conturile copiilor și le-am comunicat părinților numele de 
utilizatori și parolele. Menționez că la început comunicarea cu părinții s-a făcut pe grupul de 
WhatsApp al grupei. Am dat indicații și sfaturi privind modul de conectare, precum și lămuriri asupra 
modului în care vom desfășura activitățile pe Classroom. 

Am întocmit planificări pentru activitățile online în funcție de Curriculum pentru educație 
timpurie și bineînțeles în funcție de Temele Anuale de studiu și de particularitățile individuale ale 
grupei. 

Am avut o întâlnire cu părinții pe Meet în care am dezbătut avantajele și dezavantajele 
desfășurării activităților sincron sau asincron pe platformă. Pentru activitățile desfășurate sincron un 
avantaj este faptul că preșcolarii își însușesc mai bine noțiunile predate iar eu văd în timp real cine și 
cât a reținut din lecție. Dezavantajul acestui mod de predare este faptul că preșcolarii trebuie să 
petreacă foarte mult timp în fața unui dispozitiv, dar și faptul ca aceștia vor avea nevoie de un părinte 
care să stea cu el pe toată perioada desfășurării activităților. 

Pentru predarea asincron preșcolarii nu vor fi nevoiți să petreacă foarte  mult timp în fața 
dispozitivelor de lucru, dar au nevoie de adulți în desfășurarea integrală a activităților primind 
indicații de la aceștia . Competențele în urma acestor activități s-ar putea să nu fie corect însușite. 

 
2. Etapa de desfășurare propriu-zisă a activităților 
În această etapă am postat zilnic pe Classroom activitățile precum și indicații scrise pentru 

părinți pentru desfășurarea corectă a activităților. Am oferit suport părinților în desfășurarea 
activităților atât pe platformă cât și pe grupul clasei de WhatssApp dar și telefonic. 

Am avut și întâlniri cu copiii de două ori pe săptămână pe Meet întâlniri în cadrul cărora am 
pus acent pe socializarea copiilor, pe dialog dar și pe predarea noțiunilor noi. 

 
3. Etapa de verificare 
Această etapă a constat în evaluarea randamentului activităților instructiv-educative desfășurate 

online. 
Am aplicat eșantionului de părinți un chestionar, iar la final am centalizat datele obținute în 

urma aplicării acestuia pentru a demonstra dacă ipoteza se confirmă sau infirmă. 

❖ TEHNICI DE CERCETARE: CHESTIONARUL 
 
În scopul obținerii rezultatelor cercetării și a culegerii datelor am aplicat părinților preșcolarilor 

din grupă următorul chestionar. Chestionarul a fost completat de părinți după două luni de desfășurare 
a activităților în sistem online asincron.  

 
 
 



 

CHESTIONAR ACTIVITĂȚI ONLINE 
 

1. În ce grupă este înscris copilul dumneavoastră? 
- Mare 
- Mijlocie 
- Mica 
 
2. Câți copii de vârstă școlară și preșcolară aveți? 
- Unul 
- Doi 
- Mai multi    
     
3. Care este disponibilitatea dumneavoastră pentru desfășurarea activităților online? 
- Dimineața 
- După- amiaza 
- Oricând 
 
4. Ce dispozitive utilizați cu copiii dumneavoastră? 
-      Calculator 
-      Laptop 
-      Tabletă 
-      Smartphone 

 5.   Ce fel de conexiune aveți la internet? 

   -    rețele mobile 

   -     wifi 

6.   Cum ați desfășurat activitățile online? 
- Sincron 
- Asincron 
 
7.   Ați participat la activitățile online propuse de educatoare? 
- Da 
- Nu 
- Uneori 
 

8. Ce platforme de învăţare consideraţi că ar putea fi folosite pentru activităţile online ale 
copilului de vârstă preşcolară? 

- Classroom 
- Facebook 
- Whatapp 
- Altele 
 
9.   Cât de des a avut copilul dumneavostră activități cu educatoarea grupei?  
- Zilnic 1 activitate 
- Zilnic 2 activități 
- Zilnic 3 activități 
- O dată pe săptămână 
 

10.   Ce fel de activități au predominat și a preferat copilul?  
- Activități de dezvoltare a limbajului (poezii, povești)  
- Activități matematice 



 

- Activități artistice (pictură, desen, modelaj)  
- Activități practice (decupare, lipire, confecționare)  
- Activități muzicale 
- Activități de dezvoltare personală 
- Activități de educație fizică (gimnastică, dans) 

11.   Aceste activități au fost verificate de către cadrele didactice?  
- Deloc 
- Uneori 
- Deseori 
- Întotdeauna 
- Nu știu  

12.   Copilul a îndeplinit sarcinile de lucru? 
- Da 
- Nu 
- Cu ajutor 
 
13.   A fost activ, interesat de activități? 
- Da 
- Nu 
- Câteodată 
 
14.   S-a adaptat fără dificultăţi semnificative la activitățile online? 
- Da 
- Nu 
- Nu știu 
 
15.   Și-a ales activităţile din propria iniţiativă? 
- Da 
- Nu 
 
16.   Participă la discuţii libere şi ia cuvântul? 
- Da 
- Nu 
- Uneori 
 
17.   A respectat programul de desfășurare a activităților? 
- Da 
- Nu 
- Uneori 
 
18.   A rezolvat cel puțin o activitate fără ajutor? 
- Da 
- Nu  
 
19.   A manifestat autonomie în raport cu desfășurarea activităților? 
- Da  
- Nu 

20.   Ce aspecte credeți că ar putea fi îmbunătățite, astfel încât activitățile să fie mai atractive 
pentru copilul dumneavoastră? 

 



 

21.  Ce i-a plăcut copilului dumneavoastră în activitățile de învățare online? 
- întâlnirea video cu educatoarea și colegii 
- materialele folosite (video, audio, prezentări PPT, fotografii) 
- aputut lucra în ritmul propriu 
- programul (flexibil) 
- nu i-au plăcut activitățile de învățare online 
- nu știu 
 
22.  Ce v-a împiedicat să participați alături de copilul dumneavoastră la activitățile online 

propuse? 
- lipsa de timp 
- lipsa echipamentelor electronice/ internet 
- frate/soră înscris/ă la școală 
- nu am considerat important 
- nu agreez ideea activităților online pentru preșcolari. 
                                                                                             Vă mulțumesc pentru răspunsuri! 
 
❖ CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Activitățile desfășurate în grădiniță presupun contactul direct al copilului cu materialul didactic, 
știut fiind faptul că la această vârstă învățarea se face pornind de la simplu la complex și de la concret 
la intuitiv.  

Activitățile online depind în primul rând de disponibilitatea părintelui de a sta alături de copil, 
de tehnologia de care dispune familia, de accesul la internet și chiar de materialele folosite în 
activitățile desfășurate. 

În procesul instructiv-educativ, randamentul şcolar depinde de calitatea factorilor care 
interacţionează: elevii, profesorii, mijloacele materiale, instrumentele de lucru. 

Astfel, deși se lucrează în sistem online și în grădiniță, rezultatele nu sunt satisfăcătoare în 
contextul în care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii acasă. 

Astfel în urma centralizării chestionarelor date părinților ipoteza cercetării “Dacă se vor 
desfășura activități online cu preșcolarii atunci randamentul activităților instructiv-educative va fi 
unul scăzut.” s-a putut confirma. 

Se recomandă, pe cât va fi posibil, ca activitățile online să se desfășoare alterativ: sincron și 
asincron. 

Astfel, randamentul activităților instructiv-educative scade atunci când se desfășoară activitățile 
online. 

 
            
 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Profesor pentru învăţământ primar COSTACHE MARCELA MARIA 
Şcoala Gimnazială „Prof. ILIE POPESCU”, 

Comuna Şotânga, Județul Dâmboviţa 
 

 
 

“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 
educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” (Jean Jacques 
Rousseau) 

 
Conform filozofului Jean Jacques Rousseau, individul uman acumulează toate abilitățile și 

deprinderile necesare vieții, precum și modul de a conviețui, de la oameni, natură sau lucruri. Avem 
acces la informația necesară integrării în societate prin explorarea realității, a naturii, a oamenilor, a 
lucrurilor. Toate acestea le putem face mai ușor dacă ne unim. Prin urmare, psihologia evoluționistă 
ne învață că omul a fost creat să trăiască în grupuri. De la primii oameni și până în prezent această 
societate a funcționat și funcționează în grupuri. Suntem ființe sociale și ne-am asigurat continuitatea 
speciei prin apartenența la un grup.  

Educația la rândul ei are un impact mai puternic dacă se realizează în grup deoarece elevul are 
acces la informație aici și acum, poate fi instruit și educat sub atenta supraveghere a educatorului, are 
acces la exemple de bună practică comportamentală, este stimulat permanent să gândească, să simtă, 
să trăiască, poate să își facă prieteni și să fie parte dintr-o clasă. Sub alt aspect, secolul XXI ne-a 
obligat la progres. Era cibernetică a revoluționat tehnologia și comunicarea indivizilor. Au apărut 
internetul, tehnologia modernă și aplicațiile de socializare. Omul secolului XXI a evoluat, învățând 
să exploreze spațiul și să economisească timpul, într-un mod virtual. Am devenit avatare și am învățat 
să trăim în realități virtuale. Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul 
de învățământ sunt absolut necesare modificări. S-a recurs la școala de acasă, școala online. Practic, 
fără să conștientizăm imediat, am fost conduși spre progres.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 



 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.                                            

În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este 
soluția optimă. Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de 
neînlocuit. Nu toți copiii sunt dispuși să participe la lecții online chiar dacă au posibilitatea să o facă. 
Le lipsește motivația, le e greu să progreseze fără să comunice direct cu profesorii, cu colegii. Nu 
renunțarea la educația tradițională ci învățarea digitală privită ca o completare a educației tradiționale, 
în sensul eficientizării acesteia din urmă, este viitorul. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINŢII                                                                            
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 

Prof. Costachi Andra-Anamaria                                                                            
Grădiniţa cu program săptămânal nr. 49 Brăila 

 

O condiție importantă în derularea eficientă a procesului instructiv-educativ din grădinița va fi 
întotdeauna asigurarea unui raport direct proporțional între cei doi factori inplicați în dezvoltarea la 
această vârstă: familia și grădinița. De asemenea, asigurarea unei comunicări de tip conexiune inversă 
va crea un durabil dialog între acești factori, cu rol de autoreglare a procesului instructiv-educativ, în 
vederea unei cât mai bune cunoașteri și dezvoltări a personalității copilului preșcolar.  

Familia reprezintă ,,nucleul social “ sau ,,celula societății”. Ea este cea care răspunde de 
satisfacerea trebuințelor elementare ale copilului și de protecția acestuia. Nimeni nu se naște cu 
însușiri psihice gata formate; acestea se educă în familie, mai târziu, în grădiniță, în școală și în 
societate, cu scopul integrării active a individului în viața socială.   

Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc și trebuințele și dorințele lui. În același timp și grădinița, 
ca primă instituție care se conduce după principii și metode științifice, contribuie la formarea și 
dezvoltarea copilului.  

Chiar de la prima întâlnire, fie față în față, fie în mediul online, e de dorit ca părintele să se 
simtă confortabil în cadrul relației cu persoanele implicate în îngrijirea și educarea copilului lor.  

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanța colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniței va fi conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă. Parteneriatul presupune construirea unei 
relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor. 

Această colaborare presupune desfăşurarea unor activităţi curriculare-practice, dar şi 
extracurriculare - programe artistice şi vizite. 

Pentru a comunica eficient cu părinții, în contextul pandemiei actuale, ne-am adaptat la cerințele 
actuale. Prin intermediul avizierului dar și prin intermediul platformelor Whatsapp și Facebook  am 
comunicat părinților informații cu privire la: hotărâri, decizii, reguli de distanțare, program zilnic, 
meniu.  

Informarea părinților despre conținuturile abordate în activitățile instructiv-educative s-a 
realizat prin intermediul unor mesaje scrise și prin prin intermediul platformelor mai sus menționate. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi 
alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea 
social–educativă şi un efect reconfortant. 

Menţionej mai jos câteva dintre activităţile online desfăşurate în cadrul parteneriatului grădiniţă 
– familie: ,,Ornamente pentru bradul de Crăciun,, 

,,Mărţişoare pentru toţi prietenii,, 

,,Paştele va sosi, bunătăţi vom pregăti,, 



 

Desfăşurând într-un mod armonios activitatea instructiv – educativă din grădiniţă, cu 
participarea efectivă a familiilor, le dăm acestora posibilitatea să vadă în grădiniţă nu doar o 
supraveghere a copilului în timpul absenţei lor din familie. 

  



 

 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT                                               
CA ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE                                                                                       

“ SĂ FIM MAI BUNI!”                                                                                         

 

Prof. COSTEA ANGELA DELIA                                                                                     
Liceul Teoretic Sebiș, județul Arad 

                                  
   

Domeniul educațional este în permanentă reformă datorită schimbărilor multiple și rapide care 
au loc în întreaga societate. Aceste modificări sunt necesare datorită ritmului alert al inovatiilor. Nici 
învățământul nu poate ramâne imuabil în acest context, iar trecerea de la informativ la formativ rezidă 
în noile valențe pe care trebuie sa le capete actul educațional. Astfel, în mod aproape natural, educația 
de tip curricular se completează cu activitățile extracurriculare și extrașcolare. 

Prin activitățile extrașcolare elevii de orice vârstă își dezvoltă spiritul practic,dau frâu 
imaginației și își pun în valoare înclinațiile si aptitudinile. Indiferent că aceste activități se desfășoră 
traditional, cu prezentă fizică sau on-line ,ele sunt foarte bine primite și chiar așteptate de toți de la 
preșcolari până la liceeni. 

Dascalul, dirigintele, profesorul sau educatorul are posibilitatea de a-și cunoaște mai bine  elevii 
,de ai înduma în dezvoltarea lor si de a-i pregăti pentru viață  prin completarea procesului de învățare 
și gandire în contexte variate, cu activitățile extrașcolare  folosind cu îndemânare toate resursele 
disponibile dar mai ales talentul și dragostea față de copii. Acest tip de activități dezvoltă  spiritul de 
echipă, creativitatea și responsabilitatea. Elevii caută și găsesc soluții, se autodisciplinează, prin faptul 
că respectă de bună voie regulile necesare desfășurării în bune condiții a activităților propuse.  

Activitatile extrașcolare care prezintă un impact major sunt legate de excursii tematice, 
voluntariatul, vizionarea unor spectacole, vizitarea unor muzee, expozitii cu caracter practic, 
organizarea unor serbari tematice gen Balul Bobocilor, Zilele Scolii, Ziua Mamei,Ziua Naționala, 
Ziua Adolescentului  etc.  

In conditii de bună organizare toate aceste activitati au rolul de a dezvolta  și crește spiritul civic 
și organizatoric, sentimentul de mândrie nationala, dragostea față de folclor  si cultura din perspectiva 
identitătii naționale sau locale, respectul față de familie, înaintași natură   și în acelasi timp vor 
dezvolta simțul estetic  și practic al elevilor. Organizarea unor astfel de evenimente în scoală  
constituie  un factor de atractivitate printre elevii adolescenți de la gimnaziu si respectiv liceu care 
doresc ca prin aportul propriu să îsi pună în valoare talentul și personalitatea.  

Activitațile de voluntariat dezvoltă spiritul de solidaritate umană, empatia față de semeni si 
problemele lor,cresc capacitătea de a lua decizii odată cu stima de sine, si bineînteles dezvolta spiritul 
de echipă.Activitățile de voluntariat se desfășoară prin SNAC,Crucea Roșie sau diverse organizatii 
nonguvernamentale implicate în viața școlară. 

Activitătile extrașcolare,inclusiv voluntariatul ,desfășurate în anii 2020,2021 au  îmbinat 
tradiționalul cu aspecte ale  digitalizării sau chiar s-au implementat integral în mediul on-line. Si noi 
,am pus umărul ,mintea și inima  la  organizarea în cadrul SNAC a unei  activități caritabile pentru 
preșcolari si școlari ai scolii noastre noastre sub titlul” Să fim mai buni”.  Fiind  conditii de pandemie 
,initial ,ne-am  unit într-un grup de elevi si profesori pe Whats App  si apoi ne-am întâlnit pe Meet 
unde  am facut o inventariere a resurselor umane și materiale, am stabilit temene si sarcini necesare 
realizării obiectivului nostru de a aduce puțină bucurie unor copii mai puțin norocosi cu ocazia 



 

sarbatorilor pascale. Desi, inițial ,am gândit să acordăm un cadou fiecărui copil ,voluntarii nostri s-
au mobilizat  și am adunat aproape dublu ca număr de pachete,astfel că  a fost nevoie de o camionetă 
pentru a putea distribui aceste cadouri. De la jucării, la alimente, carti, caiete sau obiecte de 
îmbrăcăminte pachetele au conținut de toate pentru a oferi o atmosfera de sărbătoare copiilor si 
familiilor acestora Voluntarii si-au desemnat reprezentanti din fiecare clasă care să meargă la copiii 
nevoiași si familiile acestora pentru a limita contactul cu un număr mare de persoane. 

Contactul cu familiile și cu mediul din care provin acești copii a scos la iveală si alte cazuri de 
copii care necesitau ajutor de care nu știam iar faptul că am avut pachete suplimentare a fost foarte 
util.   

Bucuria a fost imensă atât din partea copiilor care au primit aceste daruri dar bucuria s-a 
multiplicat și în ochii copiilor voluntari care le-au oferit. ”Nici nu știam ce norocoși suntem !”-au 
spus cand au vazut ce condiții de trai au unii dintre colegii lor. 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

Armonizarea activităţilor şcolare cu acelea extraşcolare                                                     
în contextul educaţiei online 

 

prof. Costea Elena - Alexandra                                                                                                                     
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Rm. Vâlcea 

 

 
 

Dat fiind contextul social şi educaţional actual, 
activităţile extraşcolare, acelea educative sau cele 
specifice educaţiei non-formale sunt mai greu de 
organizat şi realizat. Aşa că trebuie speculat orice 
moment. Pornind de la o lecţie de Limba franceză, din 
programa disciplinei pentru clasa a VI-a, „Boutique ou 
grande surface”, elevii au fost implicaţi într-o activitate 
în afara orelor de limbă străină, în care au creat (plecând 
de la subiectul lecţiei) afişe publicitare, colaje, logo-uri, 
postere cu magazinele în care obişnuiesc să-şi facă 
cumpărăturile, din 
care îşi achiziţionează 

lucrurile dragi lor sau cadourile pentru prieteni, din ţară sau din 
străinătate (cele deja vizitate sau cele văzute doar la televizor sau pe 
Internet şi în care şi-ar dori să ajungă).  

Ulterior, munca elevilor a fost încărcată şi pe deja foarte utilizatele 
platforme de lucru, dat fiind faptul că şi lecţia care ne-a insuflat ideea 
care a stat la baza acestei activităţi, s-a desfăşurat tot în mediul online. 

 
Din această activitate, elevii au înţeles şi cât de important este să-şi cultive încă de mici gustul pentru 
frumos, simţul estetic şi vestimentar şi, de ce nu, cum pot alege cadoul potrivit în funcţie de profilul 
psihologic şi de personalitatea celui căruia urmează să-i fie dăruit. 

 



 

Projet d’activité didactique 
 

Date: 25. 03. 2021 

École Gimn. Nr. 4 Rm. Vâlcea 

Enseignant: Costea Elena-Alexandra 

Classe: VI-e (deuxième année d’étude) 

Manuel: Cavallioti 

Sujet de la leçon: Boutique ou grande surface?  

Type: Leçon mixte à structure mobile (vérification, acquisition-formation d’habiletés et d’habitudes)  

Objectifs de communication: 
a) Objectifs généraux:    
➢ L’enrichissement du vocabulaire français des élèves avec des mots du dico des achats; 
➢ Le développement de la collaboration entre les élèves; 
➢ Le développement de la capacité d’expression orale; 
➢ La stimulation et la fortification de la disponibilité créatrice; 
➢ L’éveil de l’ensemble des qualités intellectuelles et morales (la curiosité, l’inventivité, la 

flexibilité, la patience). 
b) Objectifs opérationnels:    
➢ l’enrichissement des connaissances du lexique; 
➢ la fixation des connaissances  lexicales par des exercices. 

A la fin de la classe, les élèves seront capables de: 

➢ identifier les aliments; 
➢ employer correctement dans les phrases les noms des achats; 
➢ résoudre les exercices de lexique; 
➢ produire des énoncées contenant les nouveaux mots acquis. 

❖ Formes d’activités: 
 a) activité collective: 

- la conversation; 
- le jeu didactique; 
- le travail sur des fiches; 
- le contrôle et la correction du devoir; 
- exercices de fixation. 
b) activité individuelle:  
- le travail sur les cahiers; 
- le travail sur les fiches;                    
c) activité en paires: 
- la formation des propositions; 
- exercices de fixation; 
- l’activité de découverte des mots. 

Ressources:   - le contenu de la leçon, des figurines et des planches avec des boutiques ou grades 
surfaces, le tableau, des fiches de travail; 

- lieu de travail: la salle de classe; 
- durée: une heure  

Stratégies didactiques: 

- méthodes et procédés: le dialogue, la lecture, l’exercice, jeux lexicaux, le jeu de rôle; 

- forme d’organisation: travail individuel, travail collectif, travail par groupes  



 

La scénario didactique 

 

 

1. Les étapes de 
la                     
leçon 

Le  contenu  informationnel 

L’activité de 

l’enseignant 

L’activité des 

élèves 

2. La mise en 
train. L`éveil de 
l’attention 

Le professeur salue les élèves et enregistre les absents. 

On éveille l’attention. On crée en classe une atmosphère 
propice au travail. 

Les élèves répondent au 
professeur. 

3. La vérification 
des     

connaissances 
acquises      
pendant la classe 
précédente 

Le professeur demande aux élèves quel a été leur devoir 
et il corrige les fautes de contenu, d’orthographe et de 
prononciation. 

 

 

Les élèves lisent leur 
devoir et ils sont 
attentifs aux 
explications du 
professeur. 

  

4. Passage au 
nouveau contenu 

Le professeur montre aux élèves des planches 
représentant de divers magasins: boutique, grande 
surface, supermarché. Il insiste sur la modalité de 
s’exprimer. 

 

Les élèves regardent les 
planches et ils y en sont 
attentifs. 

5.Communicatio
n de nouvelles 
connaissances 

Le professeur communique aux élèves le titre de la 
leçon Boutique ou grande surface? et les objectifs de 
la leçon; il écrit le titre sur le tableau noir. 

Les élèves écrivent dans 
les cahiers le titre de la 
leçon. 

6. Acquisition 
des connaissance 

Le professeur propose aux élèves de lire le texte.   

Le professeur écrit sur le tableau noir les mots  
inconnus. 

Un élève lit et les autres  
suivent dans leurs livres 
le texte. 

Les élèves les écrivent 
dans leurs cahiers. 

7. Fixation de           
nouvelles 
connaissances 

On propose aux élèves de mettre en scène un fragment 
au magasin, en utilisant cette fois – ci les nouvelles 
notions. 

Les élèves dramatisent 
en utilisant les mots qui 
se trouvent sur le 
tableau noir. 

8. L’indication 
du devoir 

   Le professeur donne le devoir. 

   Le professeur donne aux élèves toutes les 
informations nécessaires. 

Les élèves nottent leurs 
devoirs dans les cahiers. 

 



 

 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ONLINE – exemple 

 

Prof. Înv. Preşc. Costin Georgiana Alexandra                                                                       
Grădiniţa cu P. P. Nr. 64, Galaţi 

 

 
Educaţia pentru sănătate şi nutriţională 
 

”MASTERCHEF LA NOI ACASĂ!” – prepararea unor farfurii sănătoase din legume și fructe 
haioase 

”MAGIE ȘI CULOARE ÎN FARFURIE” – experiment folosind bomboane colorate skittles 

Surse on line utilizate (link-uri) 
https://mamaplus.md/ro/mama-si-copilul/familie-si-societate/10-activitati-pe-care-parintii-le-pot-
face-bucatarie-impreuna 
https://ro.pinterest.com/search/pins/?q=funny%20food%20for%20children&rs=typed&term_meta[]
=funny%20food%20for%20children%7Ctyped 
https://ro.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=skittles%20in%20water&eq=skittles%20in&
etslf=6757&term_meta[]=skittles%20in%20water%7Cautocomplete%7C0 
 

Educația pentru artă 

”INVITAȚIE LA TEATRU” – vizionare piesă de teatru audio-video 

”ARTISTUL SUNT CHIAR EU!” – activitate la alegere: reproducere cântece, poezii, interpretarea 
rol prezentator, memorarea unui dans, folosirea unui instrument muzical, pictură sau modelaj 

Surse on line utilizate (link-uri) 
https://www.facebook.com/teatrultandarica/ 
https://www.youtube.com/watch?v=vhiDitdWUZU 
http://www.creatissimo.ro/cea-mai-simpla-reteta-de-plastilina-de-casa/ 

Vizite virtuale 

”PLIMBARE PRIN GRĂDINI BOTANICE” – tur virtual 

Surse on line utilizate (link-uri) 
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/ 
https://artsandculture.google.com/story/cwWhTPHE38uq4g 
https://www.youtube.com/watch?v=99RZ0RVTc9A 
http://www.zona3d.ro/?fbclid=IwAR2A0I2hYEwYbUGk7_m2vdxZsiScP55tRMlSV8T3YvQPNxZ
Z5Lv5dTk1W8o 

Dezvoltare personală 

”CĂLĂTORIE ÎN LUMEA EMOȚIILOR” – activități de dezvoltare emoțională în familie 

”TABLOU DE FAMILIE” -colaj cu fotografii, tablou cu amprentele membrilor familiei 

Surse on line utilizate (link-uri) 
https://www.youtube.com/watch?v=lI66TeL_04c 
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ 

https://mamaplus.md/ro/mama-si-copilul/familie-si-societate/10-activitati-pe-care-parintii-le-pot-face-bucatarie-impreuna
https://mamaplus.md/ro/mama-si-copilul/familie-si-societate/10-activitati-pe-care-parintii-le-pot-face-bucatarie-impreuna
https://ro.pinterest.com/search/pins/?q=funny%20food%20for%20children&rs=typed&term_meta%5b%5d=funny%20food%20for%20children%7Ctyped
https://ro.pinterest.com/search/pins/?q=funny%20food%20for%20children&rs=typed&term_meta%5b%5d=funny%20food%20for%20children%7Ctyped
https://ro.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=skittles%20in%20water&eq=skittles%20in&etslf=6757&term_meta%5b%5d=skittles%20in%20water%7Cautocomplete%7C0
https://ro.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=skittles%20in%20water&eq=skittles%20in&etslf=6757&term_meta%5b%5d=skittles%20in%20water%7Cautocomplete%7C0
https://www.facebook.com/teatrultandarica/
https://www.youtube.com/watch?v=vhiDitdWUZU
http://www.creatissimo.ro/cea-mai-simpla-reteta-de-plastilina-de-casa/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
https://artsandculture.google.com/story/cwWhTPHE38uq4g
https://www.youtube.com/watch?v=99RZ0RVTc9A
http://www.zona3d.ro/?fbclid=IwAR2A0I2hYEwYbUGk7_m2vdxZsiScP55tRMlSV8T3YvQPNxZZ5Lv5dTk1W8o
http://www.zona3d.ro/?fbclid=IwAR2A0I2hYEwYbUGk7_m2vdxZsiScP55tRMlSV8T3YvQPNxZZ5Lv5dTk1W8o
https://www.youtube.com/watch?v=lI66TeL_04c
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=L8NqlbPxXe4 

Educaţia pentru sănătate 

”MĂ JOC ȘI FAC SPORT!” – jocuri sportive ce se pot desfășura în casă 

Surse on line utilizate (link-uri) 
https://evz.ro/jocuri-sportive-de-sufragerie-pentru-copii-959682.html 
http://www.itsybitsy.ro/jocuri-sportive-casa/ 
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/ 
https://www.youtube.com/watch?v=YhGsGG4qgN8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L8NqlbPxXe4
https://evz.ro/jocuri-sportive-de-sufragerie-pentru-copii-959682.html
http://www.itsybitsy.ro/jocuri-sportive-casa/
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/
https://www.youtube.com/watch?v=YhGsGG4qgN8


 

 

ȘCOALA DE ACASĂ - ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE 

 
prof. înv. primar: COSTOLAȘ LAURA                                                                       

Colegiul Național “Onisifor Ghibu” Oradea 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Având în vedere contextul actual, adaptarea conținutului educațional în ceea ce privește 
activitățile extrașcolare în mediul online pentru a-i atrage pe copii este extrem de importantă. Cadrele 
didactice s-au văzut nevoite să vină cu o alternativă ce se concentrează pe metodele de învățare 
experiențială ce includ beneficii precum accelerarea procesului de învățare și punerea teoriei în 
practică.  

Considerată de specialiști ca fiind una dintre cele mai inovatoare metode de educație 
alternativă, învățarea experiențială îi ajută pe copii să-și analizeze activitățile prin procese de 
reflecție, evaluare și reconstruire pentru a învăța din propriile experiențe. Acest lucru presupune 
implicarea întregii persoane (intelect, emoții, simțuri) în procesul de învățare și dezvoltarea 
abilităților de explorare, inițiativă, independență, curiozitatea, dar și satisfacerea nevoilor de 
socializare specifice copiilor. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă.  

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale. Chiar dacă activitățile extracurriculare 
s-au mutat exclusiv online în această perioadă, cadrele didactice s-au reorientat către activități la 
distanță gândite special să dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod 
distractiv, activ, curios și totodată ideal pentru viitorul fiecărui copil. Profesorii și-au mobilizat 
eforturile pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor elevilor în aceste vremuri de grea 
încercare și pentru sistemul de învățământ românesc.  



 

Astfel cadrele didactice au apelat la o serie de teme inovative cum ar fi:  

*Gym Class Acasa, cu sprijinul extraordinar al cadrelor didactice și părinților, mii de elevi au 
făcut zilnic  mișcare, în grup pe platformele utilizate de școli sau individual – activități esențiale 
pentru păstrarea condiției lor fizice. 

*Sandvișul vesel si sănătos! a demonstrat cu siguranță cât de mult le place copiilor să 
bucătărească zilnic pregătindu-și cu creativitate sandvișurile preferate cu legume proaspete. 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală prin urmare este o ocazie 
excelentă de a găti  și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată formându-se astfel obiceiuri 
sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. 

*Danseaza cu mine!  a devenit rapid activitatea îndrăgită de elevi, care au răspuns provocării 
dansând cu talent si bucurie alături de orice pluș preferat asigurându-și astfel necesarul de energie de 
zi cu zi. 

*Atelierul creativ la tine acasă! artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum 
sunt științele. Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 
atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. Profesorul poate oferi elevului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește cel mai mult, descoperind probabil existența în spatele unui elev timid a unui mic pictor, 
viitor scriitor talentat ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

*Turism virtual, există și activități extracurriculare pentru micii exploratori care să-i ajute pe 
copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antic. Au putut să viziteze în regim virtual alături de colegii lor și cadrul 
didactic o selecție impresionantă de muzee internaționale, grădini botanice sau zoologice care “și-au 
deschis porțile” în această perioadă în online, transformând excursia virtuală într-una educativă și 
interactivă. 

*O altfel de lecție de științe, demonstrează că știința poate fi pe placul elevilor prin experimente 
surprinzătoare. Asistați de părinți aceștia pot afla că electricitatea este condusă de corpul uman într-
un circuit alcătuit chiar din membrii familiei ce se țin de mână. Această activitatea se potrivește 
perfect micuților care visează să devină oameni de știință. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea copilului pentru viaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare chiar și în online. Se vede totuși necesitatea de a modifica destul de mult 
modul de gândire în rândul cadrelor didactice și renunțarea la bariere mentale și idei preconcepute. E 
nevoie de adaptabilitate  indiferent de vremuri. 
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Tema lecției activității extrașcolare online                                                                                  
- Ziua toleranței -  “Respectă şi vei fi respectat !” 

 

Prof. Psihopedagog Cota Cristina Anca                                                                           
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin, jud. Mureș 

 

Școala online și activități extrașcolare online –De ce sunt o provocare și totodată o oportunitate 
pentru profesorii din învățâmântul special și elevii cu CES? 

Trecerea pe platforme de învățare tip classroom de la învățământul clasic față în față e o 
oportunitate de a evolua atât în plan personal cât și profesional pentru cadrele didactice din 
învățământul special dar și pentru elevi pentru a încerca noi metode de studiu și învățarea unor noi 
abilități.  

Totodată posibilitățile materiale reduse în unele familii ale elevilor îngreunează actul didactic 
dar se găsesc în continuare soluții pentru a se rezolva –ex. prin tabletele oferite de minister, utilizarea 
telefoanelor si a unor aplicații, inclusiv aducerea materialelor de studiu la domiciliul elevilor unde nu 
există alte posibilități. Uneori nivelul redus de cultură și alfabetizare al aparținătorilor elevilor nu ne 
ajută în realizarea activităților online   însă comunicarea părinți –profesori acum e mai strânsă ca 
niciodată, profesorii îi ajutându-i zilnic  prin sfaturi și  metode.  

Dizabilitățile intelectuale și fizice  îngreunează comunicarea cerințelor și  executarea corectă în 
cadrul orelor dar creativitatea cadrelor didactice și multitudinea de materiale media  ușurează într-o 
oarecare măsură lipsa prezenței fizice a cadrului didactic. Există dificultăți și în desfășurarea terapiilor 
specifice adaptate dizabilităților elevilor noștri datorate necesității de a utiliza diferite materiale și 
resurse pe care părinții nu le au dar există cazuri unde unii părinți au înțeles exact ce au de făcut și își 
procură materialele necesare, învățând chiar și tehnici simple. 

Activitățile etrașcolare sunt o provocare pentru adrele didactice și una dintre ele am ales să o 
descriu aici Tema activității a fost sărbătorirea Zilei toleranței – Respectă și vei fi respectat. 

Obiectivul principal a fost familiarizarea elevilor cu termenii de toleranță și acceptare 
necondiționată, elevii reușind la finalul activității să explice  conceptele de „toleranță”, „agresivitate”, 
“intoleranță”,” acceptare” pe baza   cunostințelor anterioare, a  explicațiilor      furnizate de  profesor 
și a materialelor online  furnizate-filmulețe,   fișe de lucru.  

Totodată elevii au identificat formele de manifestare a intoleranței din scoală sau din societate 
și au învățat modalități concrete de a exersa regulile de comportare civilizată și respectarea libertății 
celuilalt.  Au identificat de asemenea, pe baza discuțiilor desfășurate, modalitățile de prevenire și 
combatere a situațiilor conflictuale ce pot genera acte de   violență datorate intoleranței. 

Obiectivele afectiv –atitudinale ale activității au fost să încerce, prin desene, să  dea un chip 
toleranței și intoleranței și totodată vor exprima ce emoții generează intoleranța, Metode utilizate în 
principal au fost dezbaterea, discuția, competiția. 

Pentru momentul organizatoric-elevii au primit cu o zi inaintea evenimentului pe grupul de 
whatsup si pe platforma clasei, linkul unde urma să aibă loc întâlnirea la ora stabilită. Am stabilit 
regula de a ține camera video deschisă și microfonul închis. La cererea cadrelor didactice elevii și-au 
deschis microfoanele să răspundă întrebărilor adresate nominal. 



 

Pentru a obține atenția elevilor și a introduce termenul de toleranță am intrat în aplicația 
classroom și am dat share filmulețului “Ciocolata neagră”. În filmulețul menționat se atrage atenția 
asupra lipsei de toleranță a elevilor față de o colegă de o altă etnie și asupra ignoranței cadrului 
didactic față de elevă. https://youtu.be/UHHN-mYYQ1g 

Discuții – s-a cerut fiecărui elev să răspundă unor întrebări: ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, 
cum ar fi făcut ei în locul copiilor și al doamnei învățătoare, ce concluzie au tras despre 
comportamentul elevilor vis a vis de diferențele care se făceau. La final toți elevii au fost de acord că 
TOȚI COPII sunt la fel indiferent de etnie, de religie, cultură și au aceleași drepturi, la educație în  
primul rând.   

Personalizare -Fiecare elev a exemplificat apoi prin propriile experiențe de viață situații unde 
au fost toleranți și când au fost intoleranți. Se observă că apar conflicte de cele mai multe ori atunci 
când elevii se jignesc sau se tachinează între ei pe teme rasiste.  Regulile de aur pentru a deveni mai 
tolerant și pt acceptarea diferențelor – au fost selectate de elevi dintr-un tabel în funcție de situația 
particulară a fiecăruia. Următoarea etapă a cuprins un  exercițiu – fiecare elev  și-a pozat mâna  și a 
postat-o pe grupul clasei pentru a observa că nu există diferențe de conformație  între mâinile lor  
chiar dacă  culoarea  pielii e  diferită . 

A urmat un concurs –de pe fișa de lucru s-a citit un șir de situații, elevii trebuind să  răspundă 
cu adevărat sau fals în funcție de  corectitudinea afirmației, sau cu tolerant sau intolerant .Ei erau 
încurajați să -și exprime dorința de a răspunde ridicând mâna,  câștigătorul desemnat fiind cel care a 
avut cele mai multe răspunsuri corecte corelat cu comportamentul exemplar la școală-  recompensa a 
fost o diplomă online pentru cel mai tolerant elev, pe care au primit-o pe grup. 

Tema de reflecție pentru studiu individual a fost realizarea unor desene pe tema toleranței, a 
intoleranței și a   emoțiilor pe care le declanșează aceste situații care urmau să fie postate tot pe grupul 
clasei. 

Cosider că nu este imposibil de realizat activități extrașcolare online chiar și în învățământul 
special adaptat desigur posibilităților elevilor CES. 

 

  
  

https://youtu.be/UHHN-mYYQ1g


 

 
Între traditional și modern… activitățile extrașcolare 

 

Prof. înv. preșc. Covaci Bianca Cristina                                                                            
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28, Oradea 

 
În România, începând cu data de 11 martie 2020, datorita pandemiei, s-a adoptat măsura trecerii 

de la activitățile de învățare din clasa tradițională la învățarea mediată de tehnologie și internet. 
Procesul de tranziție de la învățarea clasică la cea în mediul online a fost condiționat de accesul la 
resurse proprii (tehnologie educațională, infrastructură digitală, etc) atât al cadrelor didactice, cât și 
al elevilor și familiilor acestora, precum și de nivelul de competențe digitale deținut de aceștia.  

În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare 
digitalizată, tehnologie, resurse și ghiduri suport, învățarea online va avea ca rezultat o experiență 
slabă a utilizatorului, care este incorectă pentru o creștere susținută, o impactare negativă asupra 
dezvoltării socio-afective a copiilor), alții susțin deja avantajele: prin apariția unui nou model hibrid 
de educație, cu beneficii semnificative, cum ar fi integrarea tehnologiei informației în educație, 
educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrală a educației școlare. În aceste 
condiții, de școală online, a trebuit să se continue și activitățile extrașcolare.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă si 
cea comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare și extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  



 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 

 

Exemple de activități extrașcolare care pot fi desfașurate online: 

❖ Activități extracurriculare tehnico-științifice; 
❖ Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți; 
❖ Ateliere creative de arte frumoase; 
❖ Activități extrașcolare de turism virtual; 
❖ Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine; 
❖ Cursuri și ateliere de gătit; 
❖ Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului; 
❖ Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans; 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Importanţa parteneriatului grădiniţă - familie                                                             
pentru realizarea activităților educative 

 
Prof. înv. preșc. Covaci Voichița Georgiana                                                              

Grădinița P. P. Nr. 1, Sânnicolau Mare, Jud. Timiș 
 

 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, 
părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le 
asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul 
profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie 
şi un curriculum specific vârstei acestora. Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru 
optim în care să se dezvolte şi această răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini 
această sarcină doar printr-o colaborare eficientă cu grădiniţa. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 
şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil. 

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in programul educativ 
din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. 

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. 
Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea 
profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, 
acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. 

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, 
dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă 
suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii 
de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în 
interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi 
formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei 
comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor 
ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai 
important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi 
alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea 
social–educativă şi un efect reconfortant. 

Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele 
familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa 
la activităţile din grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. 

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci 
când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, 
va identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt 



 

activităţile care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi 
propuse.  

Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă" şi 
„la grădiniţă". În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se 
poate centra pe observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale 
au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta 
capacităţile parentale. De aceea aceste întâlniri au un profund caracter de confidenţialitate. 

O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se 
simt intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria" de influenţă 
aparţinând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în 
sala de clasă oricând doresc. Atenţia personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice 
stânjeneală. Părinţii pot asista la activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi 
de comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi de soluţionare a situaţiilor de criză. 

Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge să cunoască şi să 
respecte munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau despre 
problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi vor înţelege mai 
bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să 
continue acasă activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la 
întrebările care îi frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în 
relaţie cu ceilalţi.  

Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se va 
simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se 
va face un transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea 
amenajării spaţiilor, a comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context 
decât cel de acasă. 

Un parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi 
comunităţii; găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; organizarea şi conducerea 
resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; identificarea competenţelor persoanelor 
implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la maximum; combinarea eficientă a atitudinilor, 
abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot aplica diferitelor sarcini; utilizarea cu succes a schimbării 
în folosul instituţiei. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE - 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. înv. primar Cozma Viorica                                                                                           
Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Galați 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea activității Descrierea activității 

Locul 

desfășurării 
Data 

1. 

BINE AŢI RE/VENIT LA 
ŞCOALĂ  

 

 

 

 

 

ACTIVITATE DE 
PROTECTIA 
PERSOANEI ÎN 
TIMPUL PANDEMIEI 

• Protecția individuală; 
• Protecția colectivă; 
• Combaterea prin orice mijloc 

a transmiterii comunitare a 
virusului COVID-19 ( 
Reguli de igienă); 

• Prezentarea unor filmulețe 
reprezentative; 

• Izolarea persoanelor bolnave 
și contaminate; 

• Reguli de comportament 
acasă şi la şcoală; 
Regulamentul şcolar 

• Se discută regulile prezentate 
de către învăţător. 

 

Sala de 
clasă/Online 

Septembrie-
2020 

2. 

CUM VOM ÎNVĂŢA 
ONLINE, ÎN CAZ DE 
SCENARIU GALBEN / 
ROŞU 

 

 

 

5 OCTOMBRIE – 

ZIUA EDUCAȚIEI 

 

• Împrietenirea elevului mic cu 
calculatorul; 
În orice școală, profesorii 
pot: informa, asculta, 
încuraja, ajuta, repeta și 
recomanda. 

• Cunoașterea importanței zilei 
de 5 octombrie; 

• Discuții despre pilonii 
învățării stabiliți de 
UNESCO, despre dreptul la 
educație și documentele în 
care este menționat acest 
drept, rolul pe care îl are 
școala și educația; 

• Realizarea unor afișe, 
postere       

 

Sala de 
clasă/Online 

Octombrie-
2020 



 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

R.E.S.P.E.C.T. – FII 
BUN DE CÂTE ORI 
ESTE POSIBIL 

 

 

 

 

BUCURIILE IERNII! 

 

• Ziua mondială a salutului; 
Istoria salutului; 

•  
Prezentarea unor filmulețe cu 
și despre copii din alte țări 
(YouToube) 

• Realizare postere “Salutul 
peste tot în lume”. 

• Confecţionare de materiale 
specifice sărbătorilor; 

• Crăciunul prin alte colțuri ale 
lumii; 

• Ghicitori adecvate temei; 
• Expoziţie cu lucrări ale 

copiilor; 
• Scenete ce au la bază 

elemente specifice 
sărbătorilor de Crăciun. 

Sala de 
clasă/Online 

 

 

 

 

 

Sala de 
clasă/Online 

 

Noiembrie-
2020 

 

 

 

 

 

 

Decembrie-
2020 

5. DOR DE  EMINESCU 
 

• Vizionarea unei prezentări  
ppt; 

• Moment poetic în memoria 
luceafărului poeziei 
româneşti; 

• Concurs de poezii. 

Sala de 
clasă/Online 

Ianuarie-
2021 

6. 

SFATURI  PENTRU O 
ALIMENTAȚIE 
SĂNĂTOASĂ 

 

 

RISIPA ALIMENTARĂ 

• Discuții pe tema alimentației 
sănătoase cu un medic; 

• Realizarea piramidei 
alimentelor prezentare ppt; 

• Salata de fructe (video/ foto); 
• Filmulțe video înregistrate.  

Sala de 
clasă/Online 

Februarie-
2021 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

MAMA- IUBIRE 
NECONDIȚIONATĂ 

 

 

DE LA VIOLENȚA 
VERBALĂ LA 
VIOLENȚA FIZICĂ 

• Legenda mărțișorului-
prezentare ppt; 

• Ziua mamei-8 Martie;   
• Flori de primăvară; 

 

• Discuții despre tipurile de 
violență prezente în școli. 

• Prezentarea unor filmulețe cu 
și despre violență. 

• Realizarea unor afișe, 
postere reprezentative. 

Sala de 
clasă/Online 

Martie-
2021 

9. 

SĂRBĂTORILE 

PASCALE 

 

• Legenda ouălor roșii-povești 
pentru copii; 

 Semnificația oului roșu. 

• Să realizeze felicitări pentru 
Paşte; 

Sala de 
clasă/Online 

Aprilie-
2021 



 

• Să confecţioneze decoraţiuni 
specifice; 

• Să picteze ouă de Paşte. 

10. 

15 MAI 

ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ A 
FAMILIEI 

• Activități în familie –
filmulețe înregistrate; 

• Povești terapeutice:despre 
iubire, despre curaj, despre 
prietenie, despre răbdare, 
despre competiție. 

Sala de 
clasă/Online Mai-2021 

11. 

1 IUNIE 

ZIUA COPILULUI 

 

 

• PPT ce cuprinde atât 
drepturile cât şi îndatoririle 
copiilor; -valorile 
democratice (libertate, 
democratie, egalitate, 
respectarea drepturilor 
omului, toleranţă, 
solidaritate);  

• Carnavalul personajelor; 
- desene pe asfalt 

- jocuri distractive 

- oferirea tuturor copiilor 
diplome şi cadouri. 

Sala de 
clasă/Online Iunie-2021 

 

 



 
 

 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 

 
 

Crăciun Andreea Ioana 
 
 
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 

individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării 
sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit 
în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe 
durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. 

Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor 
marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 

Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în 
vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi 
modalități de comunicare și colaborare. 

Indiferent de tipurile de servicii pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) care 
răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia 
partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părinții 
copilului. Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 
parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi familie. 

Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală 
a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. 
În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un 
schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de 
creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena 
personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 

E de dorit ca părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă 
responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru a 
traversa, cu cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie. 

Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional 
prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a 
copilului. 

Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
educatoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de 
care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate 
ș.a.m.d. Nu mai puțin important, specialiștii din grădinițe trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar 
pentru comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, 
despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui 
părinte. 

Ascultând, în cadrul întâlnirilor individuale sau de grup, educatorii pot afla lucruri semnificative 
și necesare în procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Dincolo de toate acestea, 
părintele va avea sentimentul de respect pentru el şi istoria sa, va căpăta încredere în specialiștii din 



 
 

educația timpurie și va afla informații despre alte experiențe de viață cu copilul, asemănătoare cu ale 
lui. 

De asemenea, un spaţiu de primire confortabil, curat, aerisit, igienizat, care să asigure un grad 
de confidenţialitate şi deschis (fără birouri), poate deveni un factor important în relaţia care se 
construieşte.  

Recomandat ar fi ca în imediata vecinătate a acestui spațiu în care vor avea loc primele întâlniri 
și discuții cu părinții, să se organizeze și un spațiu de joacă pentru copii, astfel încât să se creeze și 
acestora, nu numai părinților confortul necesar și sentimentul de siguranță. 
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 Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial 

deoarece, în ordinea firescă a lucrurilor, educaţia începe din familie, unde se formează „ceea ce este 
mai valoros pe lume – omul de caracter" – Loisel. Familia îşi aduce contribuţia în toate sectoarele 
educaţiei, aici copilul făcându-şi „ucenicia" pentru viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin 
substanţa pe care i-o imprimă familia.  

Copiii sunt viitorul României. De felul în care ne creştem şi educăm urmaşii depinde lumea de 
mâine. Poate fi o lume a progresului, a concordiei, sau o lume măcinată de conflicte, de ură şi 
ditrugeri. 

Omul este o fiinţă socială, care înainte de a fi beneficiarul şi creatorul culturii, relaţionează cu 
ceilalţi, creează şi beneficiază de bunuri materiale realizate de el şi ceilalti, desfăşoară o activitate 
utilă lui şi celorlalţi, respectă valorile societăţii care devin propriile valori.  

O societate dinamică, cu transformări interne în domeniul ştiinţelor, al profesiunilor, al 
politicului are nevoie pentru continuarea evoluţiei, de oameni inteligenţi, de oameni creatori şi, mai 
ales, de păstrători ai valorilor morale.  

Atmosfera afectivă din familie are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării psihice în mica 
copilărie. În primii ani de viaţă copilul răspunde la tot ce se întâmplă în jur prin reacţii emotive care 
vor determina direcţionarea activităţii şi atitudinilor de mai târziu. Năzuinţele copilului se formează 
în mica copilărie prin exemplul celor din jur. În familie, copilul învaţă limbajul şi comportamentul 
social, îşi formează aspiraţii şi idealuri, convingeri şi aptitudini, sentimente, trăsături de voinţă şi 
caracter. Întotdeauna ambianţa, climatul din familie influenţează, în raport cu natura sa, personalitatea 
copilului. Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma: „Nu trebuie 
să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreti să imite."  

Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul reprezentat 
de familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi asigurându-i detenta 
realizării de sine şi a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, 
conflictual, instabil, copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea 
este, fie o puternică motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-
o motivaţie antisocială ca expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de 
ură, rezultat al frustrărilor afective acumulate în primii ani de viaţă.  

Încă de când copilul formulează primele propoziţii simte nevoia să transmită părinţilor 
„evenimentele" din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia 
sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simţi 
neglijat, respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai 
fiind aproape de sufletul copilului, pătrunzând în gând şi luând parte la preocupările acestuia, 
părintele devine confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi încredere al copilului sporind şansele 
unei iubiri reciproce şi unui respect necondiţionat.  



 
 

Iubirea unui părinte, adesea în exces şi inexplicabilă nu poate justifica erorile de comportament 
şi de atitudine în raport cu copilul, mai ales că ele decurg din impasul relaţiilor părinte-copil, părinte 
cu el însuşi, părinte cu partenerul de viaţă. Dacă într-o familie se cultivă nesăbuit dorinţele, pretenţiile 
copilului, dar se neglijează dezvoltarea initiaţivei, implicării personale în activitate, echilibrul, apar 
grave disfunctionalităţi în relaţiile copiilor cu cei din jurul său, instalându-se unele trăsături de 
caracter, precum: egoism, lipsa de sensibilitate şi atenţie faţă de alţii. 

Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găseşte 
forţa şi secretul de a lansa pe traiectoria vieţii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun 
şi, prin aceasta, predispus la o anume fericire.  

Părintele nu are dreptul şi nu poate să se substituie copilului său, pe care trebuie să-l perceapă 
de la bun început ca pe o fiinţă autonomă, rolul său fiind acela de a-i facilita, stimula şi consolida 
manifestarea autonomiei și eficienței sale umane.  

Se spune că „profesia" de părinte este una din cele mai vechi profesii care se practică de către 
toţi membrii comunităţii, însă puţini sunt cei care se străduiesc s-o înveţe sistematic, să-şi pună 
probleme şi să încerce să le rezolve la nivelul perioadei actuale.  

Pentru o bună educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei cu grădiniţa, iar apoi cu 
şcoala. Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă – familie) în opera de formare pentru viaţă a 
copilului este condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere 
reciprocă. 

Premisa de la care trebuie să pornească această colaborare este unitatea, comunicarea, 
continuitatea şi competenţa în munca educativă. O cunoaştere suficientă a ambelor părţi este dată de 
o apropiere cu dublu sens familie-grădiniţă, grădiniţă-familie, apropiere care să corespundă 
interesului celor două instituţii: educaţia timpurie pentru viaţă a copiilor.  

Stabilirea unui program comun de educaţie în grădiniţă şi în familie, fixarea unor sarcini ale 
educaţiei în familie care să susţină, să întărească şi să întregească munca educativă din grădiniţă sunt 
condiţii de asigurare a unei unităţi de vederi a grădiniţei şi familiei.  

Trebuie reţinut ca: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; 
deprinderile şi convingerile „creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile 
şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele 
copiate cu fidelitate de către copii. 
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Scoala, privita ca un tot unitar, poate fi considerata, in acceptiunea ideala, combinatia perfecta 
a partii academice cu extrascolarul si extracurricularul. Nu putem plasa tot ceea ce tine de educatia 
tinerilor viitorului doar in zona scolii traditionale. Invatarea prin descoperire si experiment, prin 
activitati extrascolare si extracurriculare, este la fel de importanta. Educabilii au astfel posibilitatea 
sa-si dezvolte competente ce tin mai mult de zona socialului, invata sa aplice in situatii concrete din 
cotidian notiunile acumulate in sfera academica. 

Daca pana acum partea de extrascolar si extracurricular era axata mai mult pe socializarea fizica 
prin activitati ce permiteau interactiunea tinerilor si implicarea lor in activitati practice, contextul 
actual a deplasat zona extascolarului in online, fortand actorii principali, elevi si cadre didactice, sa 
se acomodeze din mers cu socializarea online si implicarea in activitati ce pun accentul pe 
comunicarea la distanta si impletesc activitatile practice individuale cu diseminarile online, puterea 
exemplului si schimbul de idei realizand in continuare puntea intre cei implicati. 

"Arena", in care profesori si elevii isi desfasoara acum activitatea, este cea de acasa, iar 
principalul instrument utilizat este internetul. 

Activitatile desfasurate acum sunt dezbateri, experimente demonstrative, tururi virtuale, mese 
rotunde, sesiuni de comunicari, etc. 

Proiectele europene s-au pliat, prin activitatile lor, coordonate de profesori implicati in 
comunitatea online, la cerintele actuale. 

In cadrul proiectului Erasmus+” Open to the future”, in parteneriat cu Bulgaria, Italia, 
Portugalia și Grecia, elevii școlii noastre au desfășurat activitatea: "Our Future Space - Green 
Planet". 

Elevii și profesorii, din echipa Erasmus, au participat la activități de învățare virtuală, privind 
educația mediului, găzduite de Instituto Comprensivo Itri din Italia. Prezentarea proiectului și 
activitățile au stârnit un interes semnificativ pentru participanții din cele cinci țări partenere. 

Activitățile în care elevii sunt implicați pentru protecția mediului înconjurător  au oferit 
instrumente și abilități menite să contureze gândirea pozitiva privind viitorul Planetei noastre, 
formarea fiecarui elev pentru a deveni un real ”influencer” pentru o schimbare de mediu și dezvoltare 
durabilă în comunitățile locale. Cursurile au fost centrate pe elevi și orientate către acțiuni.  

Concluziile privind eficiența activității au fost colectate prin aplicatia Mentimeter sub formă de 
intrebari și răspunsuri. 

Prin desfasurarea online a activitatilor extrascolare, elevii isi dezvolta competente centrate pe 
formarea armonioasa a omului viitorului. Virtualul si realul se impletesc, asigurand realizarea unor 
activitati extrascolare inovative, 

 Digitalul devine, astfel, pilonul central al scolii moderne, al societatii moderne, in general. 
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 ,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mai mari și nimic nu ne permite să  știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” 

 (Maria Montessori) 

 
Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al 

dezvoltării deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune 
accentul pe disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare 
de probleme, de manipulare a informației. Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem 
supuși inevitabil, trebuie să deținem competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține 
controlul și a fi stăpâni pe situație. În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze 
cerințelor școlii, să aibă capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care 
le deține, să colaboreze cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va 
pune în practică. Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la 
schimbări importante în procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate 
munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu 
clasa de elevi. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează 
ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va 
înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât 
constructiv. 

Indiferent de provocările acestei perioade desfășurarea cursurilor în mediul online a fost un bun 
prilej de testare și depășire a propriilor limite, de reinventare și nu în ultimul rând de conectare la tot 
ceea ce înseamnă tehnică modernă.  

Internetul se extinde și se înnoiește în permanență. El poate oferi soluții pentru orice abordare 
didactică, dar totul depinde de flexibilitatea și deschiderea profesorului către inovație. Predarea online 
trebuie văzută ca o completare la învățământul tradițional. Nici cel mai bun curs online nu poate 
înlocui interacțiunea umană stabilită cu grupul de elevi aflat față în față. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, 
și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de 
desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grădiniței.  

Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. 

În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil 
de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor 
de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 



 
 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Educatia prin activitatile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile și taberele 
școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 

Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum și în 
atmosfera de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai mulă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip 
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Contribuind 



 
 

la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, având un caracter atractiv, 
copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Aceste activități, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor. Participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea 
manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial. 

Participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare.  

La rândul lor, cadrele didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extraşcolare 
pentru învăţare. Ei sunt cei care se implică în mod direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare, dar sunt şi cei care pot observa imediat impactul pe care aceste activităţi îl are la nivelul 
elevilor. 

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată. 
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Implicarea părinților în realizarea activităților extracurriculare 

 
 

Prof. înv. preșc. Cramba Cristina 
G. p. p. Scufița Roșie, Alba Iulia 

 
 
 
Implicarea părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar trebui să 

țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar.  
In multe cazuri, părinții asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea 

unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. 
Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul/ 
învățătorul / educatorul trebuie să fie interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are 
acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul 
educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-
i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului 
copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează 
despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea 
ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și 
aprobarea față de educația oferită de școală în general. 

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

Pentru  creșterea implicării părinților în activitățile școlii sunt necesare a fi aplicate constant 
următoarele exemple de bune practici: 

• Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare 
a părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

• Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
• Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 

Având în vedere situația din zilele noastre, în cursul celor doi ani școlari pe timp de pandemie, 
am constat o mai mare implicare a părinților în tot ceea ce înseamnă școală. 

Lucrând cu preșcolari, ajutorul părinților a fost indispensabil și de un real folos. Astfel, am 
inițiat întâlniri online pentru a explica modul de lucru, stabilirea unui orar comun acceptabil atât 
pentru părinți cât și pentru educatoare.  

Exemple de activități extracurriculare realizate în online: 

1. Ziua Cărților pentru copii: fiecare copil a ales cartea favorita iar părinții au citit cu voce tare 
copiilor. Apoi, împreună cu aceștia am analizat modul de citire, poziția parintelui/copilului în timpul 
citirii, cum manipulează copilul cartea, interesul pentru imagini, lectură.  Apoi, ca activitate în 
familie, fiecare a alcatuit propria carte de familie cu o poveste creată de copil. 

2. Ziua pământului – activități gospodărești de ingrijire și protejare a mediului înconjurător 
(plantare de flori, legume, îngrijire plante, ecologizare spații din jurul casei, activități agricole 
specifice primăverii – arat, semănat, taiat și vopsit pomi etc.) 



 
 

3. Picnic în natură: s-a ales o zi în care fiecare copil împreună cu familia să organizeze un 
picnic. Copiii au fost angrenați în pregătirea acestuia (coș cu mâncare gătită în casă, aranjare masă, 
jocuri în familie etc) 

4. Un Paște altfel: reprezentarea prin imagini sau povestiri a modului cum au sărbătorit 
Învierea Domnului. 

5. Seara de colinde: fiecare copil împreună cu memebrii familiei au colindat sau urat ceva 
colegilor.  

Drept urmare a acestor activității, am remarcat următoarele aspecte: 

• Părinții au fost mai implicați în activitatea educativă a propriilor copii 
• Au început să aprecieze mai mult activitatea cadrelor didactice 
• Au petrecut mai mult timp cu copiii 

Activități în imagini 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Profesor Înv. Primar Crângureanu Simona                                                                     
Școala Gimnazială Fălcoiu 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

Situația pandemică a periclitat organizarea fizică a activităților extrașcolare, dar tehnologia 
avansată și căile de comunicare au permis desfășurarea proiectelor în mediul online. În cadrul acestor 
sesiuni se pot îngloba o multitudine de lucrări: activități extracurriculare tehnico-științifice, ateliere 
creative de arte frumoase, cursuri de programare online pentru copii și adolescenți, cursuri de graphic 
design, activități extrașcolare de turism virtual  (pentru micii exploratori), aplicații cu cursuri gratuite 
de limbi și literaturi străine, cursuri de ecoturism, etc. 

În cursul atelierelor creative, elevii își dezvoltă talentele artistice, pătrunzând într-o lume a 
esteticii, culorilor și imaginației prin crearea imaginilor cu tematică pascală, tradițională. De 
asemenea, obiectivul activității este reprezentat de însușirea abilităților practice de editare a 
imaginilor și de corelare a acestora cu tematica dată. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează si 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile virtuale 
contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țărilor, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii virtuale, copiii pot descoperi istoria 
locurilor, oamenilor, unde au trait și au creat opere de artă, îmbogățesc cunoștințele despre 
comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, putem să 
vizionăm în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care ,, și-au deschis 
porțile” în această perioadă, în online. 

O particularitate a activităților online o reprezintă înclinarea și dezvoltarea către domeniul 
roboticii, programării, tehnologiei. Cunoștințele pe care le deprind prin programarea de jocuri, 
animații, aplicații sau chiar roboți îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească 
soluții și rezolvările optime problemelor, dar și să devină mai deschiși și pregătiți de provocări, mai 
încrezători în propriile idei și mai creativi. 

În concluzie, activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  



 
 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de dascăl, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

     

  



 
 

                                    

PROIECT DE PARTENERIAT LOCAL                                                                             
CU PĂRINȚII CU COPILUL LA  ȘCOALĂ 

 
 

Prof.  Craveț Mirela - Simona 
 

 
Coordonatori: 
Prof. învățământ primar Craveț Mirela-Simona, Liceul de Artă ,,Ion  Vidu,, Timișoara 
Părinții și bunicii școlarilor 
 
Argument 
 
Părinții mereu își pun întrebarea dacă sunt sau nu bune exemple pentru copiii lor sau ce ar putea 

face pentru a îmbunătăți relația pe care aceștia o au cu cei mici. Din dorința de a găsi răspunsuri la 
întrebările ce îi frământă pe aceștia, majoritatea învățătorilor decid să abordeze parteneriate care să 
vină în sprijinul părinților. Astfel de proiecte vin atât în sprijinul copiilor, cât și al părinților, dar în 
egală măsură și în sprijinul cadrelor didactice, care implicându-se în astfel de acțiuni găsesc un liant 
pentru dezvoltarea unei relații benefice și armonioase între școală și familie. Părinții își vor cunoaște 
mai bine copiii, le vor descoperi și le vor aprecia atitudinile și abilitățile și vor face mai ușor față 
problmelor ce ar putea să apară în procesul educației. 

 
Parteneriatul cu părinții asigură un real sprijin în activitatea instructiv-educativă. Dacă părinții 

sunt invitați să se implice în dezvoltarea propriilor copii, întărește interacțiunile și relațiile existente 
între părinți și copii. Printr-o cooperare reală și o comunicare cu părinții, școala pune bazele unei 
unități de decizie și de acțiune între cei doi factori. Activitățile cu părinții sunt cele care într-un fel 
sau altul pot duce la rezolvarea situaților de risc ce apar în dezvoltarea copilului. 

 
Învățătoarea este cea care interprinde o multitudine de activități de cunoaștere a copiilor, dar și 

a famililor din care aceștia provin. Întâi, aceasta se familiarizează cu dosarele personale. Apoi, 
organizează colectivul de părinți alegând comitetul de părinți, repartizând acestora sarcini și atribuții, 
verifică disponibilitatea pe care aceștia o au în vederea participării la activitățile grupei. Stabilește, 
de comun acord cu familia un program de activități: întâlniri – individuale și colective, consultații și 
activitți extracurriculare. Ea este cea care pregătește și conduce ședințele cu părinții și menține 
permanent relații cu toți părinții prin intermediul diverselor mijloace (telefonice, întâlniri, grup privat 
etc.). Elaborează diverse comunicări, selectează informații și materiale care ar putea veni în sprijinul 
familiei. 

 
Orice familie trebuie să ofere siguranță, protecție fizică și afectivă, morală și socială, atât pentru 

membrii ei, cât și pentru copii. Relația familială ar trebui să se bazeze pe dragoste și respect reciproc. 
Problemele ce țin de educație au la baza lor absența sau ignoranța atenției părintești, nivelul economic 
precar, consumul de substanțe diverse sau violența fizică și verbală. 

 
O implicare activă a părinților în activitățile școlare și extrașcolare ale copiilor îi ajută pe părinți 

să realizeze că problemele pe care ei le au, le au și alți părinți și că este impetuos să dialogheze cu 
ceilalți despre situațiile cu care se confruntă pentru că doar astfel pot găsi mult mai ușor soluții în 
rezolvarea lor. Adesea părinții cooperează și învață să accepte asistennță specializată, cerând ajutorul 
la nevoie, iar informațiile obținute și abilitățile pe care aceștia le dobândesc le dau încredere. 



 
 

Să fii părinte în acest mileniu, în care transformările sociale se întâmplă în viteză este o 
provocare. Familia are nevoie de sprijin în vederea creșterii și educării generațiilor de astăzi. 

 
Slogan: „Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare 

măsură, dacă voi reuşii sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 
fericire, educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.”1 

 
Grupul țintă: 
- Elevii clasei; 
- cadrele didactice; 
- părinții și bunicii copiilor; 
- consilierul educativ; 
- psihologul școlii; 
- comunitatea locală. 
Perioada de implementare (derulare): pe tot parcursul anului școlar 
Beneficiarii direcții: elevii  clasei 
Beneficiarii indirecți: cadrele didactice care s-au implicat în proiectul de parteneriat, părinții 

și bunicii copiilor, comunitatea 
Parteneri: 
Liceul de Artă  ,,Ion Vidu,, Timișoara; 
Părinții clasei; 
Consilierul educativ; 
Psihologul școlii. 
Scopul proiectului: Familia și școala colaborează în vederea implicării active în procesul de 

formare a școlarului. 
Obiectivele proiectului: 
O1: să dezvolte abilități de comunicare, optimizând comunicarea părinte-copil-cadru didactic; 
O2: să consilieze părinții privind problematica educării lor; 
O3: să familiarizeze părinții cu strategii specifice procesului instructiv-educativ. 
Facilitare: Prin activitivitățile parteneriatului pe care școala le desfășoară se recunoaște și se 

accentuează rolul pe care părinții îl au ca și primi educatori, încercând să-i facă pe aceștia să înțeleagă 
că familia este un partener în educația copiilor. 

Analiza proiectului: Oportunitatea de a sprijini elevii în procesul de creștere și educare. 
Metode și tehnici de lucru/ Desfășurarea activitățiilor: 
Activitățile se desfășoară pe parcursul întregului an școlar. Activitățile se desfășoară diferențiat 

( fizic și on-line): 
În luna septembrie se organizează ședința cu părinții, pentru ca mai apoi să se poată organiza 

mese rotunde, lectorate, întâlniri și dialoguri cu profesorul consilier al grădiniței, serbări, consilieri, 
studii de caz, activități demonstrative, jocuri de rol, excursii și evaluări sub formă de chestionar pentru 
părinți și portofoliul cu lucrări din timpul derulării proiectului pentru copii.Menționez  faptul că  
aceste activități se pot desfășura atât fizic cât și on-line. 

Discuțiile trebuie să fie în prmanență libere și bazate pe sinceritate și înțelegere reciprocă. 
Temele care sunt abordate pe parcursul derulării parteneriatului sunt:  
- De ce parteneriatul școală-familie reprezintă o necesitate? 
- Ce înseamnă un bun părinte? 
- Cum apar tulburările anxioase la copil? 
- Datini de sărbători – ,, Povestea  iepurașului  de  Paște,, 
- Familia mea 
- Strategii și tehnici de prevenire a situațiilor conflictuale 
- Curățăm și reciclăm, dar ne și distrăm! 

 
1 https://iteach.ro/pg/blog/gina.marian1/read/79087/proiect-de-parteneriat-cu-parintii 

https://iteach.ro/pg/blog/gina.marian1/read/79087/proiect-de-parteneriat-cu-parintii


 
 

- Orice informație reprezintă un pas în relația cu propriul copil 
- Cum a fost împreună? 
Viziunea proiectului: 
- Cunoașterea nevoiilor pe care copiii le au; 
- Comunicarea eficientă atât cu proprii copii, cât și cu cei din jurul nostru; 
- Organizarea de activități extracurriculare diversificate; 
- Autoritatea parentală. 
Resurse: 
umane: școlari, părinți, bunici, psiholog, consilier educativ, cadre didactice; 
materiale: laptop, chestionare, cărți, planșe, fotografii, divese materiale; 
financiare: proprii. 
Strategii de dezvoltare: 
„Prognoza activităților în parteneriat: 
Proiectare: 
- întocmirea procesului de parteneriat; 
- întocmirea calendarului derulării acțiunilor; 
- popularizarea proiectului de parteneriat; 
- întocmirea proiectelor pentru activități și pregătira activităților demonstrative.”2 
Formarea profesională: 
Cadrele didactice se vor implica în orice acțiune, apelând la toate resursele profesionale pe care 

acetea le dețin, în vederea eficientizării proiectului de parteneriat. 
Evaluarea internă: Se realizează prin chestionare aplicate părinților, expoziție foto cu 

momentele frumoase petrecute de-a lungul anului școlar în preajma copiilor, dar și a părințiilor, 
portofoliul pe care familia îl realizează, teste pentru copii și părinți prin care se verifică dacă 
obiectivele propuse au fost realizabile etc. 

Evaluarea externă: Prezentarea proiectului și finalitatea acestuia în cadrul Comisiei metodice 
din unitate. 

Procese de comunicare: frontal, e-mail, telefon, facebook, grup privat, platforme educaționale, 
site-ul unității de învățământ, prin socializare și acceptare rciprocă. 

Surse de informare: 
- Programa activităților instructiv-educative din grădiniță, MEC, 2005; 
-  „Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”; 
- „Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculum pen explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum 
pentru educație timpurie”, 2019; 

- Internet. 
Concluziile activitivității după desfășurarea proiectului de parteneriat se preconizează a 

fi următoarele: 
- Părinții vor putea descoperi cu relaționează copilul în colectivitate. 
- Încrederea familiei în școală și în partenerii educaționali va spori. 
- Eficiența activităților instructiv-educative desfășurată în școală va putea fi vizibilă de către 

cei din exterior. 
- Părinții colaborează, iar relația școală-familie devine una mai strânsă și mai puternică. 
 
  

  

 
 



 
 

 

Şcoala Altfel – oportunităţi şi provocări în mediul on-line 
 
 

Prof. Creangă Alina Alexandra 
Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” 

Loc. Alexandru Vlahuță 
 
 
Chiar dacă stăm acasă, vorbim şi despre Săptămâna Altfel şi îi dedicăm acestui moment atenţia 

cuvenită.  
Ştim, posibilităţile de acasă sunt limitate, nu putem explora împrejurimi, nu putem merge la 

teatru, fabrici, artizani locali,etc.. Însă cu o conexiune la internet, calculator, telefon sau tabletă se 
găsesc modalităţi de explorare.  În lume sunt multe muzee care oferă tururi virtuale, iar pe Youtube 
sunt o multitudine de sugestii de activităţi.    

 
GRĂDINĂRIT ÎN MINIATURĂ: TERARIU USCAT PENTRU PLANTE  
Grup ţintă: copii cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani, părinţi, bunici  
 
MATERIALE NECESARE: 
❖ Mai întâi veţi avea nevoie de un vas pentru terariu. Acesta poate să fie un acvariu rotund 

pentru pești, un borcan, o ceașcă sau orice alt recipient transparent de sticlă, de o mărime care vi se 
pare potrivită pentru ce vreţi să realizaţi.  

❖ Cărbune activ, cu rolul de a filtra apa; este foarte practic mai ales dacă deschiderea vasului 
nu este prea mare;  

❖ Pietricele de pământ;  
❖ Nisip colorat;  
❖ Pământ pentru flori;  
❖ Plante mici precum cactuși sau plante suculente, plante cu rădăcini aeriene care sunt ușor 

de îngrijit;  
❖ Decorațiuni mici pentru terariu cum ar fi mici figurine sau miniaturi;  
❖ Instrumente de lucru mici care te vor ajuta să muți obiectele în terariu;  
❖ Sticluță cu pulverizator pentru udarea plantelor cu apă.  
CUM PROCEDAȚI?  
 Puneţi prima dată pietricele care să acopere fundul recipientului, pentru drenaj. Acest strat 

va fi baza terariului și are rolul de a lăsa apa să se scurgă din pământ, împiedicând rădăcinile să 
putrezească de la prea multă umiditate.  

 Urmează un strat subțire de cărbune, care va menține apa proaspătă și curată, util și 
împotriva bacteriilor.   

 Următorul strat este cel de pământ pentru flori, fie universal, fie special pentru plantele 
alese. E nevoie de un strat în care să se înfingă rădăcinile plantelor, dar care să nu fie tasat prea tare.   

 Acum e momentul să plantați florile în pământ, de la cea mai mare la cea mai mică. E 
importat ca plantele să nu atingă pereții vasului și să fie introduse doar atâtea plante câte încap fără 
să fie înghesuite.   

 La final adăugați un strat de nisip colorat decorativ, alegerea putând iar să îi aparțină dacă 
aveți mai multe opțiuni.  

 
ŞAHUL, CEL MAI POTRIVIT  JOC PENTRU COPII 
Grup țintă: copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 18 ani, părinți, bunici  
10 motive pentru care copiii ar trebui să joace șah  



 
 

Jocul de șah a captivat mintea umană de foarte mulți ani încoace. Care este motivul? Simplu… 
șahul este distractiv! Principalul motiv pentru care copiii ar trebui să joace șah este că acesta este 
distractiv. 

În ultimii ani au apărut multe studii educaționale și psihologice care au examinat beneficiile pe 
care le au copiii de pe urma practicării jocului de șah. Iată 10 argumente pentru care copiii ar trebui 
să joace șah: 

1. Ajută la dezvoltarea gândirii strategice și analitice; 
2. Ajută la dezvoltarea gândirii creative; 
3. Ajută la dezvoltarea puterii de calcul; 
4. Ajută la dezvoltarea puterii de concentrare; 
5. Ajută la dezvoltarea memoriei, motiv pentru care persoanele care practică șahul au risc 

redus de a face Alzheimer; 
6. Îmbunătățește performanțele școlare ale copiilor, prin calitățile pe care le dezvoltă; 
7. Dezvoltă spiritul de fair-play;  
8. Dezvoltă spiritul competitiv;  
9. Ajută la gestionarea emoțiilor;  
10. Ajută la dezvoltatea puterii decizionale. 
 
Copiii care joacă șah pe o perioadă mai lungă de timp s-a constatat că sunt mai echilibrați, au 

rezultate școlare mai bune, știu să accepte mai ușor înfrângerile și să își stăpânească emoțiile. 
 
TURURI  VIRTUALE 
 Piramidele din Egipt - https://www.tripsavvy.com/virtual-field-trip-pyramids-1259200  
  Colosseum, Roma - https://artsandculture.google.com/streetview/colosseum-outdoor-

rome/KgEJeSGoJrgR3w?hl=en&sv_lng=12.49103689966216&sv_lat=41.8913060516094&sv_h=1
03&sv_p=-1&sv_pid=d3qeSOvCDH06PBzZjwIZaA&sv_z=1.0000000000000002  

  Tel Aviv - https://www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142  
  Aurora boreală - https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-

lights-cam  
  Taj Mahal, India - 

https://artsandculture.google.com/streetview/IgGJcPeTu3akmQ?sv_lng=78.04170533158174&sv_l
at=27.17463927627899&sv_h=3.9804998456037097&sv_p=4.818438255367369&sv_pid=ZZjXS
5vymVw1gqRXkG95LA&sv_z=1  
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https://artsandculture.google.com/streetview/colosseum-outdoor-rome/KgEJeSGoJrgR3w?hl=en&sv_lng=12.49103689966216&sv_lat=41.8913060516094&sv_h=103&sv_p=-1&sv_pid=d3qeSOvCDH06PBzZjwIZaA&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/colosseum-outdoor-rome/KgEJeSGoJrgR3w?hl=en&sv_lng=12.49103689966216&sv_lat=41.8913060516094&sv_h=103&sv_p=-1&sv_pid=d3qeSOvCDH06PBzZjwIZaA&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/colosseum-outdoor-rome/KgEJeSGoJrgR3w?hl=en&sv_lng=12.49103689966216&sv_lat=41.8913060516094&sv_h=103&sv_p=-1&sv_pid=d3qeSOvCDH06PBzZjwIZaA&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/colosseum-outdoor-rome/KgEJeSGoJrgR3w?hl=en&sv_lng=12.49103689966216&sv_lat=41.8913060516094&sv_h=103&sv_p=-1&sv_pid=d3qeSOvCDH06PBzZjwIZaA&sv_z=1.0000000000000002
https://www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142
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https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lights-cam
https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lights-cam
https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lights-cam
https://artsandculture.google.com/streetview/IgGJcPeTu3akmQ?sv_lng=78.04170533158174&sv_lat=27.17463927627899&sv_h=3.9804998456037097&sv_p=4.818438255367369&sv_pid=ZZjXS5vymVw1gqRXkG95LA&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/IgGJcPeTu3akmQ?sv_lng=78.04170533158174&sv_lat=27.17463927627899&sv_h=3.9804998456037097&sv_p=4.818438255367369&sv_pid=ZZjXS5vymVw1gqRXkG95LA&sv_z=1
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                     

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.: CREMENESCU FLORINA-ALINA 
G. P. P. LICURICII, TOPOLOVENI 

          
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi .Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor.Atunci să îi lăsăm să se 
adapteze.” 

(Maria Montessori - „Descoperirea copilului”) 
 
Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilaria este destinată descoperii 

frumosului din viața înconjurătoare. 
Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie,ca pe lângă activitățile de învățare  și 

de activități extrașcolare .Acestea sunt atractive ,complementare ,au o anumită strategie de 
desfașurare ,au un scop precis ,îmbina utilul cu plăcutul ,creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei. 

Educația extracurriculara își are rolul său bine stabilit în formarea personalitații copiilor . 
Grădinița continuă educația copilului începută acasă iar actul educațional are rolul de a stimula 

și valorifica talentul,aptitudinile,de a susține comunicarea ,de a încuraja competiția și asumarea de 
responsabilități în vederea formăriii unei personalitați armonioase a copiilor. 

Pandemia ne-a afectat pe toți ,de la mic la mare ,iar pentru noi educatoarele a fost o reală 
provocare trecerea de la întâlnirile cu piticii noștri la sistemul online.Cu toate acestea ,am încercat să 
ne adaptam oricarei situații.Dupa cum consideră și pedagogul american BRUNER(1970)„oricarui 
copil,la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes ,într-o formă intelctuală adecvată,orice 
temă”dacă se folosesc metode si procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare ,dacă materia 
este prezentată „într-o formă mai simplă,astefel încât copilul să poată progresa cu mai multă ușurință 
și mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor”.  

Depășind acest zid care sa pus între noi,am aflat că și în sistemul online putem desfășura o 
mulțime de activități pentru a  ocupa și îmbogăți timpul preșcolarului cu ceva util, dar și interesant 
cât timp stă acasă în această perioadă, aflând  că avem la dispoziție mai multe opțiuni decât credeam. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 
 
➢ Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața oricărui copil precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine. 



 
 

De aceea este foarte important să-i oferim copilului  șansa de a învăța să se exprime în 
orice formă artistică i se potrivește mai mult.Cine știe, poate descoperi că ai în familie un mic 
pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Putem improviza un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și să ăi oferim copilului  șansa 
să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

În acest fel, îi oferim copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult. 

 
➢ Activități extrașcolare de turism virtual  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activitîților extrașcolare depinde de talentul 
educatorului, de dragostea sa pentru copii dar și de implicarea părinților. În această perioadă legăura 
dintre educator -parinte-copil trebuie sa fie strânsă pentru ca succesul să fie garantat. 

Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de-ai pregăti pentru viață. 
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 
Prof. înv. preșcolar Crețescu - Chiata Betty 

 
Rolul părinților reprezintă un rol fundamental, în educația copilului deoarece ei trebuie să fie 

educați într-un climat familial cald,de afecțiune și iubire. 

Familia trebuie să-i asigure copilului un climat favorabil pentru ca el să se poată dezvolta și să 
poata învăța.Viitorul adult devine”om independent „atât din punct de vedere financiar cât și psihic și 
intelectual. 

Din această perspectivă, „ raporturile active ale familiei cu școala sunt stimulate ,în ultimii ani 
de apariția unor importante mize familiale ale școlarității instrumentele statutare ,afective și 
culturale”(Stănciulescu,E,1997,p.173). 

„Educația în familie este temelia peste care se suprapune celelalte influențe educative.Climatul 
familial în care copilul se dezvolta și se formează îi marchează personalitatea” (Bătrânu,1980,p.49) 

Carmen Buzea (2008) spunea că: “Este foarte important ca în familie să se dezvolte cele mai 
importante deprinderi de comportament, și anume: sinceritatea, politețea, decența, cinstea,etc”. 

“E important ca un copil să știe că o greșeală nu știrbește valoare și calitățile unei persoane care 
se respectă pe sine” (Schneider, 2003, p.70). Dacă copilul a comis o greșeală, parintele trebuie să-i 
dea explicație pentru ce a greșit, și în același timp să-l îndrume spre un comportament adecvat în acea 
situație. 

“Implicarea părinților în activitatea școlară a copilului introduce un intermediar în raporturile 
școala-copil.  

Încrederea sau neîncrederea copilului în valorile școlare și în cadrele didactice ,autoritatea de 
care se bucura acestea,reușita sau eșecul și în consecință, sadisfacția sau insadisfacția cadrului 
didactic,ca și eficacitatea instituției școlare depind într-o măsură deloc neglijabilă de această mediere” 
(Stănciulescu, E.,1997,p.184). 

Colaborarea dintre familie-școală trebuie să-I asigure copilului un success școlar și să-l sprijine 
pe acesta in momentul când întălnește diferite obstacole în diverse situații. Grijile, necazurile,din 
familie pot avea un impact negative asupra evoluției școlare a copilului. 

Cel mai important rol în a asigura reușita școlară a copilului în cadrul activității didactice  
presupune adaptarea conținutului, a metodelor și mijloacelor de învățământ utilizate fiind raportate 
la particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. 
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Importanța activităților extracurriculare realizate în pandemie 
 
 

Profesor psihopedagog drd. CREȚU Alin Ioan 
 

 
Online – offline era un binom de neconceput în urmă cu doi ani, deoarece resursele din prima 

categorie erau utilizate doar pentru ilustrarea unor activități din cea de a doua categorie, în cadrul 
orelor de la clasă. 

Activitățile agregate în cloud din prima categorie sunt deja un bun curent la care apelează atât 
profesorii cât și elevii, în mod curent. Acum, după ce a trecut o perioadă didactică de aproape un an 
și jumătate de experiență pandemică, actorii implicați – profesori, elevi, părinți știu mult mai multe 
despre ceea ce înseamnă învățământul digital, deoarece l-au practicat concret. Know how –ul despre 
modalitățile de învățare s-a acumulat și pe verticală, începând cu școlile și terminând cu ministerul 
învățământului. 

Abia acum se poate spune, după ce a fost acumulată experiență multifactorială, că se pot 
desfășura activități de învățare online, în deplină cunoștință de cauză.  

Sigur că au existat și rezultate care nu se puteau intui din timp, cum ar fi faptul că unii elevi nu 
au dorit să își deschidă camerele video, pentru a li se putea vedea implicarea. Apoi, într-un fel te 
puteai adresa unei persoane reale, pe care să o ai în față și în altul unei persoane percepute doar până 
la nivelul umerilor, după sticla ecranului, în format cu o rezoluție mică, neputând observa detalii 
semnificative. Depersonalizarea a fost un factor însoțitor al orelor online, din păcate în situații 
frecvente.  

Toată lumea a tânjit după activitățile offline, adică de a participa la ore, în sala de clasă. Așa 
are loc, nemediată, socializarea, cunoașterea și autocunoașterea, dezvoltarea personală și transmiterea 
cunoștințelor. Ca profesor poți vedea în timp real, direct, ce reflectă fizionomia elevilor, ca element 
de confirmare și validare a ceea ce spui. Observi dacă elevii înțeleg informațiile, dacă se simt 
confortabil, dacă doresc să se implice. Simți puterea grupului - clasei și a subgrupurilor din cadrul 
acesteia, care te poate ajuta în obținerea rezultatelor scontate. Feedback –ul este direct, nemijlocit și 
de un foarte mare folos, având utilitate practică concretă.  

Activitățile extracurriculare au fost acceptate și concepute tocmai pentru a acoperi posibilele 
goluri informaționale din programa școlară. Niciodată aceasta nu va putea fi perfectă, mai ales dacă 
se ține seama și de interesele specifice ale comunităților sau de cele punctuale ale elevilor. Tocmai 
de aceea, rolul lor este unul extrem de important, în ecuația școlară. Importanța majoră a actului 
educațional prin acest filtru non-formal se datorează tocmai cadrului nespecific în care are loc 
interacțiunea. Desfășurate în pandemie online, respectiv unde situația specifică a permis, în format 
offline, au reprezentat „o gură de oxigen”, un clivaj în activitățile cotidiene.  

Deoarece modul în care acestea se desfășoară este unul non-formal, are priză la elevi. Aceștia 
nu se mai simt constrânși de regulile specifice aplicate în sala de clasă. Să nu uităm însă că și în acest 
context, chiar dacă mai relaxat, există norme, care trebuie cunoscute și respectate. Copiii 
interacționează și reacționează, inclusiv la solicitări mult mai rapid și mai ușor. Știind că „sabia lui 
Damocles”, reprezentată de calificative sau note nu mai este deasupra capului lor își permit mult mai 
ușor să apeleze la propriile resurse de creativitate și spontaneitate, cu rezultate efervescente vizibile, 
inclusiv în produsele activităților. Non-formalul reprezintă un alt fel de lume, ale cărui „coordonate” 
sunt percepute mult mai confortabile decât cele din sala de clasă de la școală.  

Sigur că pentru unii profesori poate fi un oarecare disconfort, mai ales dacă nu sunt obișnuiți 
cu modalități diferite de relaționare respectiv cu un alt cadru în care să își desfășoare transmiterea 
cunoștințelor de specialitate. Non-formalul implică „coordonate” relaționale diferite, materiale 



 
 

didactice neconvenționale, pregătire psihologică și de specialitate extinsă, grad mare de toleranță la 
frustrare, apelarea la umor ca resursă cheie, faptul de a fi continuu prezent „aici și acum”, a observa 
detalii care altora le scapă și multe altele.   

Tocmai de aceea, fiecare dintre activitățile extracurriculare realizate în pandemie a reprezentat 
o supapă emoțională și faptică foarte bine-venită și dorită.  
  



 
 

 
Activitățile extracurriculare integrate în mediul online 

 
 

Prof. Cristiana Crețu 
Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

 
 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop  educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse 
de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii.  

Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le 
gestionează, le putem clasifica în: 

 activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a 
lecţiei; 

 activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 
acestora; 

 activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 
educative; 

 activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu 
funcţii educative. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 
 activităţi cu întreaga clasă de elevi; 
 activităţi realizate pe grupe de elevi; 
 activităţi individualizate; 
În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 
 activităţi cu caracter predominant informativ; 
 activităţi cu caracter predominant formativ; 
În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 
 activităţi de educaţie intelectuală; 
 activităţi culturale; 
 activităţi sportive; 
 activități artistice; 
 activități de educație morală. 
Activităţile extraşcolare  vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 

de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 



 
 

pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

  Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 1. în funcţie de sursă,  înglobează activităţile organizate de către şcoli (în afara mediului 

şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de 
creaţie tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru 
copii); 

 2.  au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere 
de cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor”; 

 3. depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală –  familie  – comunitate.    
Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 

extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală 
–   familie  – comunitate: „sunt  parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de 
familii şi colegi”; 

4.  oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
tinerilor. 

Funcţiile generale ale activităţilor extracurriculare sunt:  
❖ Funcţia socială a activităţilor extracurriculare este confirmată de asigurarea unui cadru de 

manifestare optim interrelaţionării, dezvoltării abilităţilor de muncă în echipă, ideii de apartenenţă la 
un grup, formării educabilului ca cetăţean activ-participativ, abilităţi cerute individului de către 
societatea contemporană.  

❖ Funcţia culturală a activităţilor extracurriculare se realizează prin vehicularea unor valori ale 
educaţiei axiologice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.  

❖ Funcţia economică a activităţilor extracurriculare se manifestă atât prin pregătirea şi 
perfecţionarea educabilului, ca viitoare forţă de muncă creatoare, dar şi prin valorificarea 
potenţialului educabilului, ca o condiţie esenţială pentru asigurarea creşterii economice într-o ţară.  

❖ Funcţia de întărire a învăţării realizate în cadru formal, prin diversificarea şi extindere. 
❖ Funcţia de suplimentare a curriculumului cu experienţe de învăţare care nu sunt posibil de 

realizat în clasa de elevi (clubul de dans, consiliile elevilor).  
❖ Funcţia de integrare a cunoştinţelor din diferite domenii de activitate ale elevului. Activităţile 

extracurriculare nu oferă conţinuturi abstracte, izolate, ci se fundamentează pe interconexiunea cu 
diferite aspecte din viaţa reală, valorificând rezolvarea de probleme reale din diverse perspective. 

❖ Funcţia de democratizare, activităţile extracurriculare asigurând un cadru propice pentru 
realizarea obiectivelor unei vieţi construite pe principiile democraţiei. Adăugăm acestor funcţii şi pe 
cea suportiv-compensatorie, de dezvoltare a aptitudinilor, motivaţiei, sensibilităţii umane în 
general, simţului valorilor, creativităţii, planului atitudinal al personalităţii educabilului.  

Exemple de activităţi extraşcolare ce pot fi desfășurate online 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale prin intermediul 

tururilor virtuale, puse la dispoziție în mediul online. Acestea oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 
originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi 
de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete 
ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează 
în cadrul lecţiilor.        

 Vizionarea emisiunilor muzicale sau de teatru online, stimulează şi orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: muzică, poezie, dramă.  

 Concursurile pe diferite teme desfășurate online sunt, de asemenea, momente deosebit de 
atractive pentru elevii de toate vârstele. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce 
au învăţat la şcoală și acasă. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice 
la clasele la care sunt profesori diriginți. Pot stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia 



 
 

să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor 
toate cunoştinţele.   

 Participarea la dezbateri sau discuții de grup desfășurate online, în cadrul cărora atât elevii 
cât și părinții acestora pot fi invitați să participe la activități care implică dezbaterea și discuțiile de 
grup care îi vor ajuta să achiziționeze deprinderi în comunicare. 

 Participarea la diverse campanii de conștientizare - elevii trebuie să participe de asemenea 
la diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină 
activi în problemele societații actuale. 

 Participarea la ateliere de informatică și programare altfel, pentru copii - elevii  trebuie 
de asemenea să fie pregătiți pentru viitor, pentru mediul virtual. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes,  produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 
Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un 
efort suplimentar.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal, pregătirea copilului pentru viaţă. 
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Tradiții și obiceiuri... altfel 
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Educației dobândește în societatea contemporana noi conotații, date mai ales de schimbările 
fără precedent din toate domeniile vieții sociale. 

Accentul trece de pe informativ pe formativ. 

Educația depășește limitele exigențelor și valorilor naționale si tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanității. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educațional din ciclul primar presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfăsurate în școală, în afara activităților obligatorii 
sau activități desfășurate în afara școlii. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoara sub 
îndrumarea atentă a învățătorilor. Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot 
mai eficient faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, 
își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității elevilor. 

În acest cadru, învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
și socioactiv, pentru o cât mai ușoara integrare socială. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. În acest cadru, şi educatorul 
îşi poate afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, dar în același timp, să-i atragă si pe micii 
școlărei . 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media si ne referim 
la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental,  emoțional și mai presus de toate 
slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie 
de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.    

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 

În sens restrâns, termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective 
educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare 
de masă -excursii, concursuri, spectacole, serbări sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. 



 
 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot 
realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea 
ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor 
organizate în şcoală. Aceste activităţi  îmbogăţesc  cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar încurajeaza  şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbarea este modalitatea eficienta de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor contribuind 
la dezvoltarea armonioasa a personalitatii copiilor. Serbarea este o manifestare festivă, cu program 
complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, 
de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în şcoală.  

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative. 
Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 
sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  a zilei de 8 Martie 
, de Pasti sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber sau prin 
muzica. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 
carnavale în luna februarie ,,Carnavalul personajelor din povești,,  sau cu ocazia zilei de 1 Iunie. 
Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia 
elevilor.  

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematica, de limba romana, de creaţii artistice, de 
desen,de istorie  între clasele de  nivel primar, dar am participat şi la foarte multe concursuri nationale 
de creatii plastice, concursuri de recitare și  concursuri de interpretare,  unde am obtinut foarte multe 
premii . 

Am realizat şi activităţi extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor 
forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine 
pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare. 

Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară, prin care 
copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși această formă de activitate îl pune pe elev în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul ca ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Cred că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. De aceea, am încercat  să realizez un echilibru 
între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 



 
 

 

Activitățile extrașcolare - între online și traditional                                                                        
Modalități de realizare a activităților extrașcolare online 

 

Prof. pentru înv. preșcolar CRISTEA LUCREȚIA                                                    
Grădinița cu P. N. Vlădeni- Dâmbovița 

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor competențe ale copilului necesare atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. 
Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 

colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprindera de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv- toatee fiind atributele necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare a se descurca în cele mai variate 
situații de viață. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi.  

Cele mai plăcute activităși extrașcolare sunt serbările, expozițiile cu lucrări realizate de ei, 
vizitele la zoo, muzee, gradina botanică, excursiile, concursurie școlare, carnaval, întreceri sportive, 
activități ecologice. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un 
ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.                                                                                                                                         

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ.                                                                                                                                              

Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 
atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult.                                                                                                                                                          



 
 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că 
ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.                                                                                                                                                       

Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 
copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Dacă vrei un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, poți opta pentru 
cercuri de ecoturism sau ecologie. 

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor.  

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 
mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 
după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului tău mult mai complexă. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în desfășurarea activităților, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care 
tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție 
și în mod adecvat. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu 
pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu 
– au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc 
în mod constant într-un sens pozitiv. 

 
  
 

 

  



 
 

 
PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE 

 
 

Prof. Cristea Maria 
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Focșani 

 
 
O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi 

alternative care să vină în sprijinul elevilor și profesorilor. Competența digitală este una dintre 
competențele pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și planurile de realizare a 
procesului educativ.  

Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un 
învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Toate 
aceste deziderate ale progresului au căpătat noi valențe și o deosebită importanță din luna martie 
2020, când sistemul noatru de învățământ a fot nevoit sa facă față unei imense provocări. Astfel, 
cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în 
practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare.  

Situația nou creată, neexperimentată și neadaptată sistemului românesc de învățământ s-a 
concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de 
către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi.  

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online au fost: 
G Suite for Education (Google Classroom), Microsoft Office 365 for Education, Adservio, Edmodo, 
EasyClass, ClassDojo. Varianta aleasă de școala noastră a fost G Suite for Education. Pachetul G 
Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc procesele de predare, 
învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică și 
administrativă.  

Instrumentele Google for Education sunt recomandate de profesori printre cele mai bune 
aplicații pentru colaborare și feedback și pot fi folosite la clasă împreună cu alte instrumente digitale 
de predare și învățare care transformă actul educațional într-o experiență interactivă și interesantă.  

 
Beneficiile utilizării acestei platforme pentru școală au fost:  
- un pachet de instrumente digitale pentru colaborare la clasă și o educație în pas cu tehnologia; 
- folosirea tehnologiei la clasă pentru teme și proiecte;  
- dezvoltarea de abilități digitale necesare în secolul XXI; 
- stimularea gândirii critice și a creativității;  
- siguranța datelor;  
- disponibilă oricând de pe orice dispozitiv indiferent de sistemul de operare;  
- instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care nu necesită o instruire intensivă și oferă 

economie de timp și energie;  
- o mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real; 
- elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat;  
- feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets; 
- modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acțiunilor pentru a vedea 

contribuțiile elevilor la munca de grup, etc.   
 În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să ținem cont de anumite reguli, cu 

aplicabilitate și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale:  
- orarul școlar tradițional nu poate fi transferat la programul de lucru online; 
- timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit (ciclul primar - 90 min., 

ciclul gimnazial - 120/150 min.);  



 
 

- pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, 
aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare;  

- toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine; 
- este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de 

lucru cu aplicațiile;  
- avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, regularitate, 

sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi; 
- avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o 

personalizare a sarcinilor; 
- feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru didactic/ 

părinți.  
Scopul instrumentelor digitale este de a accentua procesul de învățare prin faptul că vin în 

sprijinul sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne 
de predare și evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al 
elevilor. Noi, cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc 
învățarea: prin întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații 
umane care să transmită încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele 
așteptate.  

În activitatea desfășurată în perioada pandemiei, am folosit calculatorul ca suport pentru 
obținerea abilităților de lucru. Astfel împreună cu părinții ne-am adaptat la învățământul online, 
încercând să fiu cât mai creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și părinților 
lor. Având în vedere faptul că elevii mei mici, clasa pregatitoare, au avut nevoie de sprijinul 
permanent al părinților în cadrul activităților de învățare. Am creat intervale flexibile de timp pentru 
copii și părinți, am realizat înregistrări ale unor activități, am susținut lecții interactive pe platforma 
de învățare, le-am dat foarte multe provocări practice și am învățat și eu, ca profesor, foarte multe 
lucruri noi.  

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că provocarea 
este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea: ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât 
în clasă, cât și în mediul de acasă! 
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Activități extrașcolare... altfel 

 

Autor: Cristescu - Popescu Ecaterina 
 

 

Activităţile extrașcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învăţare.  

Educaţia extrașcolară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 
Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Anul acesta, din cauza situației epidemiologice din țara noastră,elevii din ciclul primar au avut 
vacanță o lună,sărbătorind Paștele acasă,cu familia. Am stabilit cu elevii mei, că atunci când vom 
reveni la școală, vom desfășura o activitate extrașcolară dedicată Sfintelor Sărbători de Paști. Elevii 
au avut astfel timp să investigheze,să culeagă date și înformații,să realizeze fotografii pe această temă. 

În data de 5 mai 2021, la reîntoarcerea din  vacanța de primăvară am desfășurat activitatea 
extrașcolară  dedicată celei mai importante sărbători creștine a anului,  Învierea Domnului Iisus 
Hristos.  



 
 

Elevii au venit cu diverse informații în funcție de locul unde au petrecut Sfintele Sărbători de 
Paști, sat sau oraș. Un băiat de la sat a venit cu următoarele informații: ”În zona Banatului, cea mai 
importanta zi este considerată a fi Joia mare. Astfel că, în credința bănățenilor, în această zi un 
personaj mitologic feminin umbla prin sate și le pedepsea pe fetele care nu își terminau de tors lâna, 
iar pe cele leneșe le lua la ea acasă și le mânca. În prezent, în Joia Mare se aprind focurile în cimitire 
pentru că se crede că în perioada Paștelui se deschide cerul și sufletele morților se întorc în sat. 

În prima zi de Paști, la micul dejun, se practică tradiția tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare mesean 
primește o linguriță de Paști, adică vin și pâine sfințită. Pe masa de Paști se găsește ciolanul de porc 
fiert, ouă roșii și mâncăruri tradiționale, după care se contiunuă masa cu friptura de miel. 

Cea de-a doua și a treia zi de Paști sunt rezervate jocului popular, organizat la biserică. Anul 
acesta, ca și anul trecut, sătenii au stat acasă. Nu au avut loc petreceri.” Majotitatea elevilor,cei de la 
oraș, au povestit cum au ajut la curățenia de dinaintea sărbătorilor, la vopsirea ouălor,cum a fost la 
biserică,cum Iepurașul  le-a adus și anul acesta cadouri. Elevii au postat și  o mulțime de fotografii 
pe grupul clasei pe care le-am văzut împreună într-un frumos colaj. 

Chiar dacă am desfășurat activitatea altfel, primăvara aceasta a debutat în cel mai frumos mod 
posibil. Am avut parte cu toții de momente calde , de flori, cadouri, armonie... . Sărbătoarea religioasă 
de Paști ne-a făcut să ne strângem cu toții acasă, în sânul familiei, cu bunăvoință și împăcare 
sufletească.  
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional                                                          
Poveste de Paște ... altfel   
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Elevii conștientizează importanța Sărbătorilor Pascale atât în cadrul familiei, cât și în cadrul 

școlii, iar multitudinea activităților  în online nu i-a oprit pe mulți să manifeste  interes pentru tradițiile 

noastre, știind că nu înseamnă doar zile libere, pe care, așa cum e firesc, le așteaptă cu nerăbdare, să 

discute despre tradiții creștine, precreștine sau de import, despre tradiții pascale din alte țări, despre 

rețete tradiționale, despre simbolistica oului, să realizeze desene, icoane, scrisori de felicitare etc. Și-

au dorit chiar să participe la concursuri despre obiceiurile și tradiţiile româneşti legate de sărbătoarea 

Învierii Domnului, despre receptarea valorilor religioase,  de civilizaţie românească., vizând creații 

artistice variate ( pictură, pictură pe sticlă, colaj, felicitări, ouă încondeiate, creații literare) 

Sărbătorile Pascale constituie prilej de reunire a familiei sub semnul primăverii, al raportării la  

tradiții  transmise din generație în generație, al pregătirilor ce presupun implicarea tuturor membrilor 

familiei- curățenia caselor, lucruri noi  de purtat în zi de sărbătoare, diverse modele pe ouă vopsite în 

Joia Mare, în tehnici care diferă în funcție de zonă și timp,  preponderent înroșite, o varietate de 

preparate culinare tradiționale, cozonaci și pască pregătite pentru sfințire, participarea la slujbe 

religioase și la aprinderea lumânărilor la morminte, dar și alte tradiții și obiceiuri specifice fiecărei 

zone ( se oferă ouă roșii și se ciocnesc ouă, se stropesc cu parfum fetele, zgomote de pocnitori etc.) 

Paștele aduce speranțe în viața tuturor, schimbă relațiile între oameni, influențează 

comportamentul în comunitate, fiind o sărbătoare a luminii.  

În școala desfășurată în condiții de pandemie, din păcate, dar fără risc de contaminare, singurele 

cadouri pe care și le-au putut oferi colegii de clasă au fost cele create cu ajutorul 

suncatcherstudio.com/monogram-maker  și  cele realizate de ei, fotografiate, postate pe platforma 

educațională sau trimise pe mail. 

În așteptarea Sărbătorilor Pascale toți și-au exprimat dorința de a reveni la normalitate, de a se 

putea trăi ca odinioară  aceste zile de mărturisire a Învierii,  a credinței . De fapt, pandemia a scos în 

evidență nevoia de flexibilitate și de timp suplimentar pentru interacțiunea profesor -elev. 

 



 
 

 

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE – ASPECTE GENERALE 

 

CROITORU PĂDUREȚU BOGDAN GABRIEL                                                    
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NĂSTURELU 

 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv 
– educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, 
atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.  

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare,implementare şi evaluare. 
Reuşita activităţilor extracurriculare rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea 
relaţiei ce se stabileşte între acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se 
constituie în procese originale,diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie 
educaţională din şcoală,dar esenţa lor stă în particularizare, prin prisma specificului categoriei de 
activităţi extracurriculare pe care le vizează. Există însă nişte repere generale, identificabile în cadrul 
fiecărui proces, indiferent de tipul de activitate extracurriculară avută în vedere. 

Exemple de activităţi extraşcolare            
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul 

de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 



 
 

şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.        

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate.  
Participarea la dezbateri sau discuții de grup - atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați 

să participe la activități care implică lectura, dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să 
achiziționeze deprinderi în comunicare. 

Participarea la concursuri de cultură generală - sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie 
de lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care 
nu le aveau înainte. 

Participarea la diverse campanii de conștientizare - elevii trebuie să participe de asemenea la 
diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi 
în problemele societații actuale. 

Participarea la evenimente comunitare - elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru 
situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite 
cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul proces și tehnicile folosite. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Dascălul are posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea copilului pentru 
viaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv.   
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Activitățile extracurriculare ȋn online 

 

CROITORU PĂDUREȚU CAMELIA MARIA                                                
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 5 ZIMNICEA 

 

Activitățile extracurriculare au un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. Este vorba despre acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. 

Exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivesc copiilor în această 
perioadă.  

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Se adresează copiilor pasionați de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii, Univers și 

planeta noastră. Tehnologia ocupă un loc important în viața de zi cu zi a copilor și ei sunt atrași de 
prezența ei. Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 
roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și 
mai creativ. 

2. Ateliere creative de arte frumoase  
Atelierele de arte stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 

imaginația. Copilului are șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică ȋn funcție de ce i se 
potrivește mai mult. El poate descoperi pictura, bucuria de a compune sau scrie povești sau poezii, 
ori să-și descopere talentul actoricesc. Se poate improviza un loc special pentru creație chiar ȋn 
propria casă sau chiar ȋn natură. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Copilul poate să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre 

alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, prin vizitarea în regim virtual a unor muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. De asemenea, copii pot face 
o “excursie virtuală” a unui grădini zoologice. 

5. Ateliere de gătit 
Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul  și de a descoperi arta culinară mai mult 

ca niciodată. Copilul va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă și își va forma obiceiuri 
sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit copiii învață să aibă dexteritate și 
să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele.  

6. Activități extrașcolare sportive ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 
mic, să crească armonios, să învețe importanța sportului și a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă 
o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în potențialul 
său.  

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara spaţiului educaţional al grădiniţei. Activităţile extracurriculare 
desfăşurate în grădiniţa noastră au avut un caracter atractiv, preşcolarii participând într-o atmosferă 
de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire,toate cadrele didactice implicându-se activ în buna 
desfăşurare a opţionalelor și parteneriatelor încheiate la clasă. 



 
 

În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre au fost incluse: teatre 
de păpuşi, plimbări, ieşiri în natură, , serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

Rolul educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a 
crea şi de a organiza activităţi educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se 
confruntă  cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc 
informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite context. Îşi formează reprezentări 
simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre frumuseţile şi bogăţiile 
patriei sau despre trecutul istoric al poporului roman. În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în 
aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om 
şi realizările sale. 

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate au valorificat şi dezvoltat interesele şi 
aptitudinile copiilor; organizarea lor într-o manieră plăcută şi relaxantă valorifică benefic timpul liber 
al copiilor, contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; participarea este liber consimţită, 
necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate susţinută; au un efect pozitiv pentru 
munca desfăşurată în grup; sunt caracterizate de optimism şi umor; creează un sentiment de siguranţă 
şi încredere tuturor participanţilor; urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul 
de învăţământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 
 

Prof. Crupenschi Ana-Maria 
 

 
Familia ocupă un rol foarte important în dezvoltarea și evoluția copilului. Părinții sunt primii 

educatori ai propriilor copii, iar atitudinea acestora va marca personalitatea copiilor.  
 
Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală 
a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. 

 
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și 

realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă 
a pregătirii lui pentru viața socială și productivă.  

 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 

dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care 
contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 
Parteneriatele în educație construiesc punți între familii și școli. Parteneriatele cu părinții 

implică relații de colaborare între familii și școală. Această colaborare vine în sprijinul elevului prin 
imbunătățirea interesului, motivarea și implicarea lui în învățare atât acasă, cât și la școală.  

 
În parteneriate eficiente, familiile și școlile își recunosc interesul și responsabilitatea pentru 

copii și colaborează pentru a crea obiective comune, pentru a împărtăși informații și pentru a spori 
oportunitățile de învățare ale copiilor.  

 
Acestea creează conexiuni constructive între mediul de acasă și cel din școală care promovează 

rezultate educaționale și sociale pozitive. Este important să le ofere copiilor un mediu de învățare 
bogat și de susținere. Școlile și familiile trebuie să cunoască aceste obiective comune și să lucreze 
împreună de dragul copiilor. 

 
Profesorii nu trebuie să presupună că lipsa implicării părinților înseamnă lipsa grijii față de 

copil, ci trebuie să lucreze pentru a înțelege barierele care împiedică unii părinți să se implice mai 
mult în lor educația copilului. 

 
Un adevărat parteneriat familie-școală este continuu, intenționat și reflectă viziunea împărtășită 

de familie și școală pentru copii. Atât familia, cât și școala oferă sprojin unic și essential în dezvoltarea 
copilului.  

 
Combinarea și coordonarea eforturilor familiilor și școlii creează o forță puternică care duce la 

programe de înaltă calitate pentru elevi. 
 
 
 
 



 
 

 
Activități extracurriculare în mediul online 

 
 

Prof. Csavar Magda 
Liceul Tehnologic „Apor Peter”, Tg. Secuiesc 

 
 

 
Activităţile extracurriculare online se referă la totalitatea activităţilor educative organizate 

şi planificate în instituţiile de învăţământ  sau în alte organizaţii cu scop educaţional, 
desfăşurate în afara programelor şcolare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării 
formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalităţii acestuia orginizat în mediul onlin. 

Activităţile extraşcolare  online vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor 
clasice de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite virtuale la muzee, 
cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de 
interes comunitar, pot fi vizite virtual la alte şcoli care au platformă specifică pentru acest program, 
pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice, pot fi activităţi legate de protecţia mediului. 

 
 Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare online: 
 

 1.în funcţie de sursă,  înglobează activităţile organizate de către şcoli (în mediului online) şi de 
către alte instituţii extraşcolare specializate. 

 2. au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere de 
cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor”. 

 3.depind de contextul mai larg, începe să fie parte a sistemului şcoală –  familie  – comunitate.    
Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 

extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală 
–   familie  – comunitate: „sunt  parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de 
familii şi colegi.” 

3. oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al tinerilor. 
Activităţile extraşcolare online generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator 

mai atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. 

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare online îi ajută pe adolescenţi să se 
înţeleagă pe ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării 
la aceste activităţi.  

Funcţiile generale ale activităţilor extracurriculare sunt:  
 Funcţia socială  
 Funcţia culturală  
 Funcţia economică  

 
Printre funcţiile specifice ale activităţilor extracurriculare  amintim: 
 

 Funcţia de întărire a învăţării realizate în cadru formal, prin diversificarea şi extindere 
 Funcţia de suplimentare a curriculumului cu experienţe de învăţare care nu sunt posibil de 

realizat în cursul orelor de curs.   
  Funcţia de integrare a cunoştinţelor din diferite domenii de activitate ale elevului. Activităţile 

extracurriculare online nu oferă conţinuturi abstracte, izolate, ci se fundamentează pe interconexiunea 
cu diferite aspecte din viaţa reală, valorificând rezolvarea de probleme reale din diverse perspective. 



 
 

 Funcţia de democratizare, activităţile extracurriculare asigurând un cadru propice pentru 
realizarea obiectivelor unei vieţi construite pe principiile democraţiei. Unul dintre scopurile acestor 
activităţi este eludarea barierelor de comunicare şi interacţiune socială ce pot apărea în educaţia 
formală. 

În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare 
radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i 
facă mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. 

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală.  

În anul școlar precedent am observat o stagnare în organizarea activităților extracurriculare, mai 
ales în organizarea concursurilor școlare. După o perioadă de adaptare la situația de criză (pandemie) 
au reînceput, au reluat organizarea diferitelor activități extracurriculare unde elevii s-ua înscris cu 
mare plăcere. 

Totodată noi, cadrele didactice, precum și elevii, părinții, managerii școlari trebuie să fim 
autodidacți, să învățăm din propria experiență dar și din a celorlalți. 
  



 
 

 

FAMILIA - UN PARTENER ESENȚIAL                                                                              
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 

 
Prof. înv. preșcolar Surugiu Alina Elena                                                                                                                                                                                                   

Prof. înv. preșcolar Cserni Carla                                                                                                                                                                                                                                                 
Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc 

 
Trăim într-o societate în care suntem asaltaţi cu tot felul de responsabilităţi, mai mult sau mai 

puţin importante pentru fiecare dintre noi. Trebuie să jucăm diverse roluri în mediul în care existăm: 
rolul de angajat, de mamă/tată, de soţie/soţ, de prieten/prietenă etc.  

O altă problemă în îndeplinirea acestor roluri este timpul de care dispunem. Este logic faptul că 
ne este imposibil să le jucăm  pe toate la fel de bine, cu aceeaşi disponibilitate, energie sau atracţie, 
de aceea este important să stabilim anumite axe prioritare în diferite momente ale existenţei noastre. 

Apariția unui copil naşte numeroase schimbări şi responsabilităţi în viaţa părinţilor. De modul 
în care reuşim sau nu să ne îndeplinim acest rol depinde succesul nostru ca părinţi, dar și succesul 
viitorului individ, de aceea este important să acordăm o importanţă crucială acestei „meserii”, ce 
începe să fie neglijată sau minimalizată în zilele.  

Există părinţi ce nu conştientizează rolul ce le revine în educarea propriilor copii, angajându-se 
în diverse alte responsabilităţi şi plasând această sarcină altor persoane: bunici, educatoare, 
învăţătoare/învăţător, profesori etc. Educația nu începe și nici nu se termină odată cu finalizarea 
studiilor, nu este un proces izolat și singular. Este esenţială conştientizarea de către părinte a rolului 
ce îi revine în formarea copilului şi a implicaţiilor negative ce le poate atrage după sine neimplicarea 
sau dezinteresul. 

Contextul pandemic generat de SARS COV2 a impus reorganizarea rolurilor și a 
responsabilităților într-o familie. Acasă a înglobat acum și locul de muncă, dar și spațiul în care se 
realizează școlarizarea.  

Între principiile generale ale educației preșcolare, extrase din Curriculumul pentru educația 
timpurie, se află chiar principiul parteneriatului cu familia și comunitatea (este necasar ca între 
educatoare și familie să se stabilească relații de parteneriat care să asigure continuitate și coerență în 
domeniul educațional; familia reprezintă un partener activ, nu doar un receptor al informațiilor 
furnizate de educatoare referitoare la progresele realizate de copil; totodată e importantă întelegerea 
valorii educației, pentru comunitate, și participarea comunității în perioadele timpurii). 

Familia joacă un rol esențial în întreg procesul de devenire al invidividului, mai ales la vârstele 
mici, de aceea este extrem de important ca părinții să înțeleagă că sunt parteneri în procesul instructiv-
educativ și că este necesar să se implice activ. La debutul colectivității, familia este microcentrul 
universului copilului, primul său exemplu de mediu social, locul în care primește primele influențe 
educative, locul în care se simte iubit, protejat, valorizat.  

Părintele este primul model al copilului, iar teoriile ce susțin importanța factorilor genetici și a 
mediului în formarea și în devoltarea individului au accentuat aportul adus ce acești doi factori, uneori 
chiar exagerând și ignorând aportul pe care îl are educația.  



 
 

Întreaga literatură și practică a parentingului modern insistă asupra implicării active a părintelui 
în educația copilului, a timpului de calitate petrecut și dedicat copiilor.  

Instituțiile de învățământ dezvoltă parteneriate cu familia cu scopul implicării active a părinților 
în educația timpurie. Scopul acestora îl constituie crearea unor punți între mediul familial și cel al 
educației formale, conștientizarea de către părinți a rolului pe care îl are familia în procesul instructiv-
educativ, intercunoașterea partenerilor, găsirea unor soluții optime în gestionarea situațiilor de criză. 

  



 
 

 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

prof. înv. preș. Csinardi Angela Liliana                                                                    
Grădinița Voinicel, Toplița 

 
Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 

învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

 
Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 

excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a.m.d. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

 
Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 

o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

 
Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 

la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

 
Pentru mine și pentru elevii mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și 

niciodată nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea 
an fără proiecte ce presupun parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu colegii din județ, țară sau 
chiar din țările europene partenere și tot ce ne dorim în momentul de față este să revenim cât mai 
repede la acea normalitate, care înainte de pandemie devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată 
cât de mult o să ne lipsească. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

 
Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 

acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 

 



 
 

 

SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI ÎN PANDEMIE                                                                  
PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ÎN ONLINE 

 

Prof. Înv. Primar, CUCEVAN LILIANA MINODORA 
Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău 

 
“Tradițiile sunt indicatoare care conduc adânc în subconștientul nostru.” (Ellen Goodman) 
 
Tradiția este ceva aproape sacru, cu reguli de bunăcuviință creștină, cu obiceiuri și rânduieli 

bine conturate și respectate cu sființenie. Am încercat de-alungul anilor, să-i învăț pe copii mei de la 
clasă toate aceste valori, făcându-i să conștientizeze că prezentul nu are sens, continuitate și frumusețe 
numai împreună cu trecutul, am încercat să le sădesc în suflete aceste sentimente de bucurie și respect 
pentru tradiție, obiceiuri și datini strămoșești. 

Dar, odată cu pandemia, această nouă generație de elevi pe care i-am preluat, nu au avut parte 
de activități educative la clasă, în format fizic. Cele două Sărbători de Paști le-am prins și le-am 
desfășurat online sub forma unor activități extraccuriculare. Mi-am dorit și chiar am reușit să creez o 
atmosferă de sărbătoare, de informare și învățare despre unele tradiții și obiceiuri de Paști pe parcursul 
unei săptămâni întregi.    

Sărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită și solemnă dintre sărbătorile anului care aduce 
oamenilor speranță, iubire și credință. Ea are darul de a aduce familia împreună și este plină de 
obiceiuri tradiționale pe care le pot pune în aplicare toți membri: mama, tata, copilul. Am implicat, 
bineînțeles, familia pentru a putea desfășura în cele mai bune condiții activitățile stabilite: gătit, 
încondeiat ouă, aranjarea unei mese festive, curățenia de primăvară pe afară și în casă, pregătirea 
hainelor pentru a merge la biserică.  

Părinții, au primit cu bucurie aceste activități online și au fost prezenți în fiecare zi, timp de o 
săptămână împreună cu copiii la toate provocările și activitățile practice și gospodărești. Susținerea 
și dăruirea părinților a avut un impact foarte mare în rândul copiilor care au fost și mai motivați, și 
mai dornici de a afla lucruri noi, inedite despre Sărbătoarea Sfintelor Paști.    

Activitățile extracurriculare trebuie să-i sensibilizeze pe copiii, să le bucure privirea, să-i plimbe 
în afara spațiului supraurbanizat, să-i ducă pe firul întoarcerii la arta populară, la tradițiile și 
obiceiurile din zona în care trăiesc și își desfășoară activitatea.  

În contextul acesta, am invitat-o în online pe prietena noastră muzeograf de la Muzeul de Istorie 
și Artă,  pentru a ne prezenta și a ne povesti despre însemnătatea tradițiilor sălăjene în prag de 
sărbătoare. A fost o încântare și o onoare să o avem printre noi, deoarece informațiile transmise și 
imaginile prezentate au făcut lumină în rândul copiilor cu privire la datini, tradiții și obiceiuri de Paști.  

Cadrul didactic conștient fiind de rolul său de formator de caractere și de importanța pe care o 
au tradițiile și obiceiurile unui popor facilitează accesul copiilor la cunoașterea valorilor culturale, 
naționale și europene. Abordarea integrării acestora chiar și în mediul online presupune mentalități, 
atitudini, comportamente noi legate de tradițiile și condițiile locale pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse.  

Obiceiurile românești cum ar fi Sfintele Paști sunt atât manifestări ale adevărurilor biblice, cât 
și manifestări folclorice, adevărate spectacole. Aceste obiceiuri au înțelesuri profunde despre relațiile 
interumane, despre relația omului cu mediul înconjurător, despre relația omului cu Dumnezeu, despre 
rolul fiecăruia în societate și integrarea lui în viața socială și chiar a unei comunități. O altă invitație 
mult așteptată, a fost prezența părintelui director în online, într-una dintre activitățile noastre cu temă 
religioasă. A fost o reală plăcere să-l ascultăm povestind despre una dintre cele mai mari sărbători 
religioase ale anului care constituie fundația de bază a credinței și a Bisericii creștine. Sărbătoarea 



 
 

Paștelui simbolizează astfel bucurie, lumină și speranță iar credincioșii din întreaga lume primesc 
această sărbătoare cu iubire, împlinire sufletească și bucurie. Deasemenea, Sărbătoarea Paștelui este 

și un prilej de reuniune cu membrii familiei, când se 
lasă deoparte grijile și problemele de zi cu zi, iar 
gândurile se  îndreaptă spre fapte bune și recunoștință. 
În încheiere am cântat cu multă emoție atât copiii cât 
și adulții priceasna „Nu-i singur Iuda vinovat”.  

În mod tradițional de pe masa de Paști nu lipsesc 
ouăle roșii, carnea de miel, cozonacii și vinul roșu. 
Mămicile copiilor, foarte pricepute gospodine ne-au 
dezvăluit secrete culinare și ne-au împărtășit rețete 
tradiționale despre prepararea cozonacilor de Paști. În 
pregătirile pentru această sărbătoare, unul dintre cele 
mai așteptate momente este vopsitul și încondeiatul 
ouălor.   

În Joia Mare, după cum este obiceiul la români, ne-am întâlnit online pentru a ne bucura 
împreună de o activitate preactică mult îndrăgită de copii, Atelierul de creație. Am folosit diferite 
tehnici  pentru ornarea ouălor: tehnica șervețelului, încondeierea, vopsirea și pictarea după bunul plac 
și priceperea fiecăruia. Dacă ouăle roșii sunt simbol al sângelui Dumnezeiesc căzut din rănile lui Isus, 
cele colorate sau încondeiate semnifică bucuria primăverii, veselia, renașterea.   

 
 

  



 
 

 

Adaptarea activităților extrașcolare în învățământul on line 

 

prof. Cuciurean Mimi Ionica                                                                                            
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” - Tg. Mureș 

 
Anul acesta școlar a început timid, cu rigori bine definite, cu măști și distanțare socială. Acesta 

venea după un alt an școlar care s-a transformat dintr-o rutină într-un an școlar altfel.  Speranța 
elevilor mei era că măcar în semestrul al II-lea vom putea să revenim la ceea ce îndrăgeau cel mai 
mult, și anume, mersul împreună dincolo de poarta școlii. Am pregătit așadar împreună mult așteptata 
„Școala altfel”!  

Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel” definește foarte clar scopul 
și modul de desfășurare a acestui program. 

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea 
competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. 
Cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor 
competențe și abilități. Programul național„Școala altfel” oferă un spațiu de experimentare în care 
atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un 
mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un 
context favorabil dezvoltării socio-emoționale. 

Programul național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului 
școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, 
conform ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice privind structura anului 
școlar, valabil în anul școlar respectiv.  

Cunoscând cele precizate mai sus am stabilit temele și activitățile pentru cele cinci zile pe care 
ni le doream să le petrecem împreună. 

Prin intermediul acestor activități  elevii  vor învăța să se descopere pe ei înșiși și pe cei din 
jurul lor. Cheia acestui drum este interacțiunea. Timpul a trecut iar interacțiunea a rămas în on line 
prin urmare a trebuit să adaptăm întreaga noastră strategie . Activitățile au fost regândite astfel încât 
elevii mei să poată participa activ cât mai creativ. Locul de desfășurare a acestora a fost din păcate 
tot în fața calculatoarelor deși inițial au fost propuse excursii, vizite, mișcare în aer liber.  

Chiar dacă fiecare zi de școală a devenit altfel elevii mei așteaptă ziua în care vom putea 
călători, zâmbi sau îmbrățișa fără teama că ne putem infecta.  

 

Sinteza activităților propuse și materialele selectate spre prezentare pe parcursul celor cinci zile 
ale programului ”Școala altfel”: 

 
 

Ziua  
                                                                                         

Tema 

Activități față în față Activități on line 

 
Luni 
 
Siguranţa înainte de 
toate 

Vizită la Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgență ”Horea” al 
Județului Mureș 
 

➢ Vizionare materiale: Să învățăm să 
prevenim dezastrele. Numărul 112. 
http://www.isumures.ro/index.php/informare-
preventiv/materiale-de-informare-preventiv-
pentru-copii 
➢ Discuții pe baza materialelor Spune 
NU  traficului de persoane 



 
 

Marți 
 
Să ne cunoaştem 
orașul 
 
 

Excursie ➢ Orașul Târgu Mureș între 1900 si 
1970 
https://www.youtube.com/watch?v=VzjXYGM
hPw0&ab_channel=jovreaeugen 
➢ Orașul văzut de sus 
https://www.youtube.com/watch?v=vfHKw-
sH-kY&ab_channel=Art%26Craft 
https://www.youtube.com/watch?v=nxB4mPbn
1D4&ab_channel=OvidiuRosca-VideoMures 

Miercuri 
 
Sport şi sănătate 
Obiceiuri alimentare 
sănătoase 
 

Întreceri sportive 
Masă în aer liber 

➢ Vizită la gradina ZOO 
https://www.youtube.com/watch?v=nxB4mPbn
1D4&ab_channel=OvidiuRosca-VideoMures 
https://www.youtube.com/watch?v=zYbToGos
xs8&ab_channel=Antena1T%C3%AErguMure
%C8%99 
➢ 5 minute de istorie: Istoria 
alimentelor 
https://www.youtube.com/watch?v=7YiLChCv
H88&ab_channel=TVR 
➢ Prezentarea proiectelor culinare 

Joi 
 
Pe aripile cuvintelor 
în lumea cărţilor 

Vizită la Biblioteca 
Județeană Mureș 

➢ Întâlnire on line cu doamna 
bibliotecară a școlii și dezbaterea materialelor 
cu tema: 

 Cine ești tu cu adevărat?" 
 Dezvoltare-lectură, evoluție-lectură, 

încredere-lectură... cartea recomandată  "52 de 
filme-Respiro" de Florin Bică. 

Vineri 
 
Sub  spiritul 
sărbătorilor pascale 
„Întâlnirea omului cu 
Dumnezeu” 

Participarea la Sfânta 
Liturghie 
Vopsitul ouălor 
pentru Paște 

➢ Semnificația Paștelui  
https://www.youtube.com/watch?v=XTV7JpsX
AzI&ab_channel=RamonaPauna 
➢ Obiceiuri de Paște 
➢ Vopsitul ouălor pentru Paște 
https://www.youtube.com/watch?v=ngP9Bi_HI
us&ab_channel=JamilaCuisine 
https://www.youtube.com/watch?v=G55_Szd_
woI&list=RDG55_Szd_woI&start_radio=1&rv
=G55_Szd_woI&t=17&ab_channel=StelaBotez
Official 

 

Bibliografie:  
 

Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 1 Metodologie de organizare a Programului 
național „Școala altfel” 

http://www.pacosv.ro/files/2017/Activitati%20extrascolare%20-analiza.pdf 
https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro 
 

 

 

 



 
 

 
Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 
 

Prof. înv. primar CUCU ANIȘOARA 
Șc. Gimn. I. A. Bassarabescu, Ploiești 

 
 
Trăim într-o lume confuză, asistăm la o continuă degradare a valorilor tradiţionale, oamenii 

sunt într-o perpetuă căutare a bunăstării şi fericirii, şi totuşi, se pare ca deşi am avansat enorm din 
punct de vedere al tehnologiei, trăim într-un spaţiu din ce în ce mai bolnav, mai stresat, mai poluat. 
Progresul şi civilizaţia ne-au promis eliberare, şi totuşi, oamenii moderni trăiesc înrobiţi în propriile 
iluzii, într-o goană nebună. Pandemia a forţat activitatea şcolară să se desfăşoare într-un mediu nou, 
cel virtual. Acest mediu a fost descoperit treptat, iar activitatea de predare- învăţare-evaluare adaptată. 
În acest context, activităţile extraşcolare au rămas într-un plan secund, dar nu fost uitate. . 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel 
program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul 
este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care 
își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

În mediul on-line, am abordat frecvent ca activitate extraşcolară Ateliere creative de arte 
frumoase. Astfel, în urma vizionării unor tutoriale, îndrumaţi de cadrul didactic cu ajutorul tabletei 
grafice, elevii au creat propriile lucrări, fără a fi influenţaţi.  

 

 
 

Cred că prin aceste activităţi elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Chiar dacă au muncit mai mult în 
comparaţie cu activitatea din clasă, au dovedit că sunt mai creative. Prin urmare, aceeaşi temă a fost 
realizată în moduri diferite. 

 

 



 
 

Şcoala on-line a devenit o oportunitate de a defini rolul elevului ca parte activă a procesului, 
dar şi a profesorului. Acesta devine un facilitator al, adică inspiră şi ghidează elevii şi mai puţin 
controlează. 

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Cred că am avut , prin acest tip de activitate,  posibilităţi deosebite să-
mi cunosc elevii, să-i dirijez, să le influenţez dezvoltarea, să realizez mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal-pregătirea copilului pentru viaţă. Consider că realizarea acestor obiective depinde în primul 
rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Dacă la început câţiva elevi se simţeau nesiguri cu privire la ei înşişi şi nu se credeau capabili 
să realizeze ceva bun, după participarea la activităţi şi-au schimbat părerea. În cadrul primelor 
activităţi copiii au exprimat lipsa lor de autocunoaştere şi nesiguranţa, majoritatea având nevoie de 
ajutor pentru a-şi identifica calităţile proprii. Trebuie remarcat faptul că datorită participării la 
activităţile propuse elevii şi-au identificat calităţile, permiţându-le să aibă mai multă încredere în 
capacităţile lor. 
  



 
 

 
Creativitatea prescolarilor in contextul activitatilor extrascolare                                        

între on line și traditional 
 
 

Prof. Curcan Petronela 
Gradinita Nr. 1 Magurele, jud Ilfov 

 
 
Pentru formarea şi dezvoltarea creativitatii copiilor este necesară dezvoltarea încrederii în 

forţele proprii. Aceasta poate fi stimulată prin atitudinea atentă a educatoarei faţă de dorinţele, 
sugestiile sau propunerile copiilor, prin importanţa pe care o acordă iniţiativei lor pozitive şi acţiunilor 
îndeplinite.  

 
Profesorii pot incuraja aparitia spiritului creativ, il pot dezvolta si imbogatii prin intermediul 

activitatilor extrascolare desfasurate. Trecerea pe neasteptate si adaptarea rapida la sistemul online 
si-au pus cu certitudine amprenta asupra sistemului educational. A forma gândirea creatoare a unui 
copil nu înseamnă a-l face artist, ci numai a-i da posibilitatea să-şi dezvolte originalitatea gândirii. 
Este foarte important să nu descurajăm încercările copilului prin aprecieri critice asupra a ceea ce a 
produs el. 

 
Respectul faţă de copil, atenţia faţă de trebuinţele sale sunt lucruri elementare. Copilul trebuie 

ajutat, ideile şi sentimentele lui trebuie realizate în activitate, în munca de creaţie. 
 
Creativitatea este o însuşire complexă a personalităţii. Ea implică anumite calităţi ale proceselor 

de cunoaştere afective, voliţionale, de personalitate. 
 
Creativitatea devine educabilă de la vârsta preşcolară în condiţiile în care educatoarea este 

preocupată pentru crearea unui climat corespunzător, propunându-şi să utilizeze metode active, să 
realizeze corelaţii inter-disciplinare, să promoveze manifestarea liberă a copiilor în învăţare, dar în 
primul rând să cunoască şi să stimuleze potenţialul creator al fiecărui copil.  

 
Stimularea copiilor în diferite activităţi, formularea de întrebări problemă, permiterea mai 

multor răspunsuri la aceeaşi întrebare, antrenarea tuturor copiilor in activitate, folosind diferite 
procedee în organizare şi desfăşurare, încurajarea comunicarii între copii, în cadrul grupurilor care se 
formează în jocuri şi activităţi, reprezinta modalitati de implicare a educatoarelor in formarea si 
dezvoltarea creativitatii copiilor. 

 
Educatoarea este principalul factor motivaţional din procesul instructiv-educativ, mai ales când 

este vorba de copiii mici. Ea organizează condiţiile de lucru, furnizează informaţiile, este mediator al 
cunoaşterii. Pentru a-l învăţa pe copil să-şi cunoască propria sa autonomie, se impune adaptarea 
obiectivelor, a conţinutului şi a metodelor de influenţare educaţională la „realitatea psihologică” a 
preşcolarului. 

 



 
 

 
Întâlnire cu Iepuraşul de Paşte                                                                                   

Activitate în mediul online 

 
Profesor Curcudel Gina Manuela                                                                              

Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Iaşi 
 
 

Activităţile extracuriculare sunt activităţi de învăţare realizate la grupă şi urmăresc îmbogăţirea 
informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor 
domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi 
util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere 
diverse astfel de activităţi pentru a-i atrage pe copii. 

Pandemia de COVID-19 ne-a determinat să regândim modalitatea de realizare a unor activităţi 
care să ofere copiilor bucuria de a sărbători împreună un eveniment important din viaţa lor.  

Bazându-ne pe o colaborare reală şi frumoasă cu părinţii, am reuşit să realizăm pe o platformă 
online o întâlnire cu Iepuraşul de Paşte. 

Activitatea a debutat cu prezentarea materialelor pregătite pentru a vopsi ouăle. Frunze, flori, 
creioane cerate, diferite forme decupate din hârtie, materiale din natură pentru colorarea ouălor (foi 
de ceapă, sfeclă roşie, afine), sunt doar o parte din ceea ce au pregătit copiii împreună cu părinţii şi 
bunicii.  

Realizarea celor mai minunate ouă pentru iepuraş a arătat încă o dată emoţia lucrului în echipă, 
frumuseţea relaţiilor dintre generaţii, dorinţa celor mici de a învăţa de la oamenii dragi din familie. 

Surpriza a fost când un personaj neaşteptat a cerut permisiunea să participle la întâlnire: chiar 
Iepuraşul de Paşte. Bucuria copiilor a fost fără margini.  

Plăcerea de a prezenta ceea ce au realizat, ouăle minunat colorate şi decorate, a depăşit-o pe 
aceea a căutării ouălor ascunse. Căci părinţii au fost fost ajutoarele Iepuraşului de Paşte şi au ascuns 
ouă de ciocolată în cele mai năstruşnice locuri din casă. 

Activitatea ne-a oferit prilejul de a descoperi talentele artistice ale copiilor, părinţilor şi 
bunicilor, dar şi bucuria adulţilor de redeveni pentru puţin timp copii. 

 

 

 

 



 
 

 

PĂRINȚII, CREATORI DE EDUCAȚIE 
 
 

Marioara Curculescu 
Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu„ Mihăilești, jud. Giurgiu 

 
 
Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala 

și este nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin 
urmare, școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și 
necesitatea unei relații cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini 
funcția eficient și complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să 
gânduri despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni 
față de copil. Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare 
în viața de zi cu zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și 
să transfere și să aplice cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se 
realizează această interrelație și uniune între educația formală și cea non-formală. 
Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar 
trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. De cele mai multe ori, 
părinții asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații mai strânse 
cu propriii copii. Pentru ei, școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezintersul 
părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul / învățătorul 
/educatorul trebuie să fie interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 
preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul educativ nu 
își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-
i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului 
copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează 
despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea 
ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și 
aprobarea față de educația oferită de școală, în general. 

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Creșterea implicării 
părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O bună colaborare a 
părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație.  

 
Părinţii sunt, în general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în 

cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi 
extraşcolare: excursii, concursuri, activități de voluntariat, care fac mai vizibile manifestările elevilor, 
precum și rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, 



 
 

care  experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe 
radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 
Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 

considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar 
dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

 
Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 

să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.  

 
Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 

școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare 
și tentația de le face loc tuturor este mare. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își 
manifestă astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 

 

Pentru  creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

a)  Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare 
a părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și de părinți, care să contribuie la 
creșterea implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

b)  Obținerea unei implicări de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, iar sprijunul 
acordat este real; 

c)  Implicarea efectivă a părinților în activitățile extrașcolare; 

d)  Participarea părinților, alături de copii, la activitatea de învățare de acasă; 

e)  Acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu 
părinții sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
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- Vâneață, Gabriela, Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile 
extracurriculare, pe site-ul http://www.asociatia-profesorilor.ro/ 
  

http://www.asociatia-profesorilor.ro/


 
 

 

Jurnalul reflexiv 
 

Curelaru Ancuța-Irena                                                                                                                 
Școala Gimnazială ,,Înv. Clemența Beșchea,, Căpățânești, jud. Buzău 

 

UNITATEA: ,,Modele în viață,, 

SUBIECTUL LECȚIEI:   ,,Boul şi viţelul,, de Grigore Alexandrescu. Fabula 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare,prin receptarea şi 
producerea textului oral; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

3. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise; 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1. Parafrazarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite,a unor pasaje din diverse tipuri de 
texte orale narative, monologate şi dialogate; 

1.2. Identificarea unor informaţii,a intenţiilor de comunicare,a emoţiilor şi a atitudinilor 
comunicative din texte orale,monologate şi dialogate; 

2.2. Identificarea ideilor principale şi secundare prin punerea în relaţie a diverselor părţi ale 
textului; 

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative; 

4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază,din limba română standard, 
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative. 

5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

    La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

- să identifice cuvintele necunoscute din text; 
- să definească fabula; 
- să identifice momentele subiectului 



 
 

-  să identifice părțile componente ale fabulei: întâmplarea narată și morala; 

-  să realizeze o scurtă caracterizare a personajelor; 

- să evidențieze modurile de expunere folosite de autor; 

- Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, exercițiul, rebusul, 
schema, cvintetul, jocul de rol,cadranele. 

 - Mijloace de învăţământ:  fişe de lucru, caiete, tabla, manualul, flip-chart, volume de fabule. 

 - Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe; 

  Ce am intenționat? 

Am intenționat nu doar să transmit cunoștințe, informații, ci am intenționat să sensibilizez, să 
stimulez munca în echipă, să conturez un profil moral pozitiv. 

Am intenționat să dezvolt competențele de lectură, utilizând și alte texte suport. 

(,,Bivolul și coțofana,, , ,,Câinele și cățelul,,) 

Ce am obținut? 

Cunoștințe aprofundate despre fabulă, elevii au realizat profilul moral al fiecărui personaj, au 
identificat tipologii umane reflectate de textul suport, au identificat momentele subiectului, în urma 
discuțiilor purtate au dedus trăsăturile fabulei și structura acesteia, au identificat morala, au prezentat 
oral exemple izvorâte din experiența personală. 

Ce reacții au avut elevii? 

Elevii au participat cu mult interes la aceste activități. Referitor la tipologiile umane evocate, 
au adus exemple inspirate din experiența de viață, au manifestat interesul de a prezenta răspunsuri 
personale, creative și critice pe marginea textelor citite, prin intermediul jocului de rol elevii au 
valorificat cunoştinţele şi deprinderile însuşite în lecţiile anterioare, şi-au manifestat spontan calităţile 
comportamentale, stimulând atitudinea pozitivă faţă de muncă şi relaţiile de colegialitate din sânul 
clasei. 

În ceea ce priveşte atitudinea elevilor faţă de sarcinile jocurilor didactice propuse, am observat 
că aceştia nu sunt suprasolicitaţi de ele, ci le doresc, le aşteaptă, le solicită.  

Chiar şi cei mai timizi sau mai slabi la învăţătură au dobândit încredere în forţele proprii, au 
dorit să încerce să obţină prin aceste activităţi rezultate mai bune. 

Ce feedback am oferit elevilor? 

Încurajări verbale și ajutor atunci când a fost nevoie. 

Ce aș fi putut face mai bine? 

Aș fi putut aduce mai multe informații despre istoria fabulei. 



 
 

Aș fi putut lectura mai multe fabule (din literatura română și din literatura universală) 

Ce îmi propun pentru data viitoare? 

Diversitate culturală. 

 

 

  



 
 

 

Activitate educativă realizată în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Anișoara - Adriana Dabu                                                                                            
Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu, Glina, jud. Ilfov 

 
 

Învățământul online a fost și este cu siguranță o perioadă dificilă și de ce nu, provocatoare 
pentru profesori, elevi, părinți, care au trebuit să găsească soluții la probleme cu care nu se confruntau 
înainte.    

Noi, profesorii, am făcut eforturi mari să nu pierdem legătura cu elevii, să nu rămânem în urmă 
cu materia, să-i ținem conectați la viața școlară. La rândul lor, mulți părinți s-au trezit cu copiii acasă, 
fiind nevoiți să lucreze și ei de acasă (acei părinți care nu și-au piedut job-ul), să împartă device-urile, 
timpul acordat copiilor.  

Și au tot fost și alte situații de rezolvat de către părinți: să împartă camerele (atunci când în 
familie sunt mai mulți copii și chiar și pentru părinții care trebuiau să lucreze se acasă), să se asigure 
că au curent și internet etc. 

Profesorii au folosit instrumentele online pentru a înlocui prezența fizică a copiilor.  Pornind 
de la faptul că am o relație bună cu elevii mei și că acestora le place disciplina pe care o predau și 
datorită aplicațiilor practice pe care le realizăm la orele de Educație tehnologică și aplicații practice, 
am reușit să păstrez relațiile bune cu elevii și în mediul online. 

Am încercat să cooptez și părinții în unele activități educative, atunci când au avut 
disponibilitate. Un exemplu concret este activitatea realizată cu scopul de a sărbători Sf. Paște și cu 
părinții. Astfel, după orele de curs, de acord cu părinții, s-au realizat activități părinți-elevi, având 
teme diferite: ”Tradiții și obiceiuri de Paște” din zona lor de locuit - referate realizate de elevi  în 
urma discuțiilor cu părinții și bunicii; ”Ouă încondeiate”  sau  diverse alte decorațiuni pentru masa 
festivă. 

O activitate reușită, ținând cont de entuziasmul părinților și de produsele realizate de elevi.    

 

 

 

 

 



 
 

 

Activităţile extraşcolare în şcoala online 

 

Prof. înv. primar: Dabu Dana Maria                                                                                                                                     
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Alba Iulia 

 
 

Ne aflăm într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 
sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 
profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, cum s-au modificat rolurile familiei 
și ale școlii, în educația copiilor?  

Conform unui raport UNICEF privind Crearea unor sisteme de educație reziliente în contextul 
pandemiei, impactul pe care l-a produs pandemia asupra copiilor, familiilor, comunităţii şi societăţii, 
se va resimţi pe tot parcursul vieţii, atât din punct de vedere social, dar şi economic. 

Cu toate acestea, educaţia nu a fost neglijată, ea a trecut fulgerător din mediul şcolar fizic în cel 
online (de acasă), pe numeroase platforme care au oferit posibilitatea susţinerii actului educaţional, 
prin conectarea elevilor cu cadrele didactice atatât audio-video, cât şi ca bază de date a materialelor 
suport necesare învăţării. 

Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au lăsat puțin 
timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor acasă.Atât la nivel mondiat cât 
şi naţional, foarte mulţi elevi nu au avut acces la educaţia online datorită lipsei gadgeturilor sau 
conexiunii la internet sau datorate fondurilor insuficiente pt achiziţionarea acestora.  

Cei mai “norocoşi” au fost cei care au beneficiat de accesul la educaţie reuşind să participe la 
lecţiile susţinute de către profesori. Cadrele didactice s-au adaptat din mers specificului predării 
online şi nevoilor întâmpinate în regimul şcolii online, astfel, împreună cu părinţii, au găsit soluţii 
viabile şi au format “parteneriate” reale pentru a veni în sprijinul învăţării autentice. Au fost realizate 
atât activităţile curriculare cât şi cele extracurriculare, adaptându-se aspecificului actual. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite obiective 
ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi 
cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea 
personală, prin demersuri specifice şi particulare.    

Exemple de activităţi extracurriculare realizabile în mediul online: 

⚫ Cerc de pictură: participarea la activităţi şi dobândirea de noi cunoștințe despre tehnici de 
lucru, diferite materiale folosite cu scopul de a exprima ideile și sentimentele; 

⚫ Atelier de string art: asta de a crea tablouri cu ajutorul aţei şi a cuielor; 
⚫ Club de lectură; 
⚫ Jocuri diverse: joc de rol, mimă, fă şi tu la fel!; 
⚫ Experimente ştiinţifice; 
⚫ Cum aranjăm o masă festivă?: aranjarea corectă a elementelor; 
⚫ Micii bucătari: prepararea unei salate, pregătire unui sandvis haios; 



 
 

⚫ Parada costumelor din materiale ecologice; 
⚫ Concurs de talente: prezentarea talentelor, pasiunilor, hobby-urilor fiecărui elev; 
⚫ Vizitarea virtuală a muzeelor din România cât şi a cele mai faimoase muzee din întreaga lume; 
⚫ Descoperirea frumuseţilor lumii cu ajutorul tururilor virtuale oferite de aplicaţii precum 

Google Earth; 
⚫ Participarea online la spectacole de teatru ; 
⚫ Ateliere de lucru manual de confecţionare a ornamentelor şi decoraţiunilor specifice 

sărbătorilor de iarnă sau sărbătorilor pascale; 
Activităţile extracurriculare pot fi diverse şi adaptabile vârstei copiilor şi intereselor lor.  Ele 

stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru 
fiecare dintre noi.  

Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de 
important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu 
compasiune, pentru același scop: binele copiilor.  

 

 
  



 
 

 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI ÎN ZONA OLTENIEI 

 
 

Prof. Dalidis Sidonia 
 
 

Sărbătorile Pascale sunt marcate în Oltenia de obiceiuri străvechi ce ţin de curăţenie şi de 
bucatele care se prepară în casă. "Curăţenia de Paşti" este strâns legată de ideea de primenire şi de 
revenire la viaţă. Astfel, orice gospodină trebuie, ca în timp util, să aibă casa lună pentru primirea 
musafirilor pe parcursul a trei zile de sărbătoare. Această cerinţă, adânc înrădăcinată în tradiţia 
noastră, are menirea de a face din fiecare dintre noi, cel puţin o dată în an, un om  curat în faţa lui 
Dumnezeu şi a propriei conştiinţe. 

Săptamâna Mare este perioada în care credincioșii țin post, primenesc gospodariile și își 
amintesc de patimile Mântuitorului. Lunea, sătenii poarta haine negre, iar in restul zilelor merg la 
slujbele de seara. Joia Mare, cea mai importantă zi dinaintea Pastelui, este dedicata cu precadere 
morților, în sate îndeplinindu-se obiceiuri specifice. In Dolj, exista superstitia ca sufletele celor 
decedați se reintorc pe pamânt pentru a petrece sărbătorile alături de familie; de aceea, în curți se 
aprind focuri și se așaza mese cu colaci și căni cu apa. De asemenea, în unele localitțti, femeile si 
fetele merg la râu și aruncă apa pe mal, pronunțând numele celui trecut în neființă.    

Conform obiceiului, femeile nu au voi să doarmă în Joia Mare, pentru că vor dormi tot timpul 
anului. Preparatele care în general nu lipsesc de pe masa oricărui creştin în ziua de Paşti sunt ouăle 
roşii, drobul de miel, pasca şi cozonacul.  Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-se un păcat 
mare orice lucru făcut în casă vineri, când la Biserică se cântă Prohodul. 

În unele zone din Oltenia, bărbaţii sunt cei care încondeiază ouăle, iar acestea sunt dăruite la 
masa de Paşti. De asemenea, în dimineaţa de Paşti, după ce oamenii se întorc acasă cu lumânarea 
aprinsă, nu au voie să intre în casă până nu culeg din grădină iarbă verde pe care o aşează pe scările 
casei şi păşesc pe ea înainte de a intra. 

Joia din saptămâna Patimilor este cunoscută în cultura populară ca ziua în care se înroşesc ouăle  
pentru că se spune că ouăle înroşite în această zi nu se strică tot timpul anului. Pe lângă ouă roşii, 
românii contemporani mai vopsesc ouăle şi în galben, verde sau albastru. Unele gospodine pun pe ou 
o frunză, apoi îl leagă într-un ciorap subţire şi il fierb, ca să iasă "cu model". Mai demult, ouăle se 
vopseau cu coji de ceapă, cu sunătoare, cu coajă de crin roşu sau cu flori de tei; luciul li se dădea 
ştergându-le, după ce s-au fiert, cu slănină sau cu untură. 

Există şi câteva legende referitoare la înroşirea ouălor de Paşti. Una dintre ele spune că sub 
crucea pe care a fost răstignit Hristos, Maria Magdalena a pus un coş cu ouă şi ele s-au înroşit de la 
sângele ce cădea din rănile Domnului. Altă legendă spune că Maria Magdalena le-a spus că Hristos 
a înviat. Iar ei au răspuns că atunci va învia Hristos, când se vor înroşi ouăle din coşul ei. Și pe dată, 
ouăle s-au făcut roşii. Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria 
primăverii, iar cele colorate în negru simbolizează chinul şi durerea pe care le-a suferit Hristos pe 
cruce. 

Joia dinaintea Paștilor se mai numeşte Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră sau Joimăriţa. 
Conform legendei, Joimăriţa a fost la origini, o zeitate a morţii, care supraveghea focurile din Joia 
Mare, dar ulterior a devenit un personaj justiţiar, care-i pedepseşte pe cei leneşi. Până în această zi, 
gospodinele trebuie să termine torsul şi ţesutul de frica Joimăriţei. Personajul este întruchipat, 
simbolic, de o femeie urâtă şi puternică, deghizată într-o vrăjitoare rea, care poartă cu ea o serie de 
instrumente: o găleată cu jăratic, un cleşte, un ciocan, un cuţit, un vătrai, un sac cu cenuşă etc. Ea le 
arde degetele şi mâinile fetelor leneşe, le pârleşte părul şi unghiile şi dă foc fuioarelor de lână găsite 
netoarse. 



 
 

 
Tot în Joia Mare, dimineaţa, oamenii merg la biserică să se spovedească şi să se împărtăşească. 

Tot acum se duce la biserică pâine, care va fi sfinţită de preot, stropită cu vin şi împărţită în noaptea 
de Înviere. Se spune că din Joia Mare nu se mai trag clopotele bisericilor, ci doar se bate toaca. 

În seara de sâmbătă, toti membrii familiei merg la slujba și iau lumina sfânta care îi apăra de 
rele. Înainte de a intra în casă, fiecare trebuie să culeagă câteva fire de iarba verde și să le arunce peste 
prag. In prima zi de Paște, după sfințirea bucatelor, oltenii se ospătează cu preparate tradiționale: 
drob, friptura, ciorbă de miel (numita în zona “ciorba de bureți”), plăcinta cu brânza. Finii ofera ouă 
roșii nașilor, iar flăcăii le dăruiesc fetelor la hora satului. Paștele înseamnă purificare sufletească, 
refacerea legăturii cu divinitatea și întoarcerea la valorile autentice. 

În concluzie, putem spune ca de Paste, creștinii ortodocși din zona Olteniei pun accent atât pe 
valorile spirituale cât și pe tradiții în așa fel încât să ducă mai departe obiceiuri din vechime. 

 

 
  



 
 

 
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ONLINE 

 
prof. Damaschin Eustina Gianina 

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 
 

  
În acest an şcolar toată activitatea didactică a fost pentru mine şi colegii mei o provocare 

continuă. Între planificarea orelor care s-au desfăşurat mai tot anul on-line, participarea la cursuri de 
perfecţionare iarăşi on-line, la desfăşurarea de activităţi extracurriculare limitate de regulile de 
desfăşurare privitoare la numărul de participanţi, toate activităţile au stat sub semnul utilizării 
tehnologiei şi a resurselor oferite de reţeaua de internet.  

Chiar şi menţinerea colaborării cu părinţii elevilor îndrumaţi s-a realizat tot pe platforme 
educaţionale pentru că este obligatorie respectarea regulilor de protejare a fiecăruia şi a tuturor, adulţi 
şi copii. 

Pentru mine, ca profesor de educaţie tehnologică, sosirea sărbătorilor pascale în plină vacanţă 
a majorităţii elevilor cu care lucrez a fost un prilej de a desfăşura activităţi care se încadrează la 
activităţi extraşcolare dar care au o importantă doză de cunoaştere.  

Dacă în acest an nu am mai putut să ne întâlnim şi n-am putut să mergem să aducem un strop 
de bucurie „bunicilor” adoptaţi din căminele de bătrâni, pentru că accesul la dumnealor a fost strict 
limitat la 1-2 dintre membrii familiei, pentru că nu am putut organiza excursii în condiţii de deplină 
siguranţă epidemiologică pentru copii şi pentru profesori, de data aceasta ne-am limitat la a desfăşura 
activităţi în care parteneri ne-au fost doar membrii familiilor elevilor iar principala temă a reprezentat-
o pregătirea sărbătorilor pascale.  

De la pregătirea spirituală, prin mersul la duhovnicul familiei, până la pregătirea caselor şi a 
bucatelor pentru sărbători, toate activităţile s-au desfăşurat sub atenta supraveghere a părinţilor. Dar, 
bineînţeles, că o parte din activităţi au fost imortalizate de camera foto a telefonului pentru a arăta şi 
altor colegi cât de implicaţi au fost copiii în pregătirea bucatelor tradiţionale de Paşte.  

Dacă aluaturile au fost în responsabilitatea adulţilor, doar ici-colo fiind câţiva copii care au dorit 
să se implice în realizarea unui dulce tradiţional (pasca) dar cu mai puţin aluat (spre deloc), ouăle 
roşii, vopsite în diferite tehnici şi folosind diferite materiale ajutătoare au fost, în mare măsură în 
responsabilitatea copiilor.  

După o incursiune în Muzeul oului de la Vama, Suceava, anul acesta prin intermediul 
internetului, am purtat o discuţie despre semnificaţia creştină a ouălor înroşite şi a tradiţiei de realizare 
a ouălor roşii în spaţiul danubiano-pontic.  

După o prezentare simplă a unor tehnici de vopsire a ouălor, de la tehnica vopsirii cu coloranţi 
naturali vegetali (sfeclă roşie, varză roşie, frunze şi foi de ceapă, floare de tei) ori cu vopsele speciale 
din comerţ, fie folosind hârtia creponată şi oţetul, sau varianta mai sănătoasă a colorantului alimentar 
şi a serveţelelor de hârtie de bucătărie, la ornamentarea cu frunze ale unor plante sau cu floricele, 
până la lipirea pe ouăle vopsite a unor pietricele, abţibilduri sau chiar pictarea pe ou cu carioca sau 
markerul (de către copii cu vârste mai mici), sau chiar a tehnicii şerveţeluilui, diversele modalităţi de 
vopsire au fost discutate şi apoi, în funcţie de materialele disponibile în fiecare familie, copiii au 
trecut la acţiunea „înroşirea / colorarea ouălor pentru sărbătorile pascale”.  

Pe platforma educaţională „google classroom” pusă la dispoziţie de şcoală, sau pe whatsapp 
(pentru elevii care au ales această formă de împărtăşire a realizărilor) au apărut imagini cu ouă 
colorate divers, unele cu explicaţii, altele doar cu tradiţionala urare „Hristos a înviat!”. Au fost şi 
copii care au mers mai departe decât să posteze imagini cu masa lor de sărbătoare, în care ouăle 
colorate se află la loc de cinste şi au realizat adevărate proiecte legate de sărbătorile pascale.  



 
 

Iată câteva din imaginile pe care copiii şi familiile lor au ales să le împărtăşească cu „doamna 
de tehnologie”:  

 

 
 

 
 

  
  



 
 

 
 

“Activități extrașcolare - între online și tradițional                                                         
Tradiții și obiceiuri ... altfel” 

 

Prof. Damian Monica                                                                                                            
Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 
 “Să nu-i educăm pe copiii nostri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)            

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de 
curs, ci au nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, 
optimism, creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele 
proprii.  

Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în 
formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și 
pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

În această perioadă, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

 
În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

O să prezint câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare pe care le-am folosit cu elevii 
mei în această perioadă în care #stămacasă:  

 
1. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  Atelierele 
de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută pe copil să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un viitor sănătos ca adult. 
De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i 
se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. 

  
Elevii au improvizat un loc special pentru creație acasă și astfel s-a oferit copilului șansa să 

evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. În acest fel, i 
s-a oferit copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, 
sub îndrumarea unui profesionist.  



 
 

  
2. Activități extrașcolare de turism virtual  
În această perioadă, în online am ales să vizităm în regim virtual o selecție impresionantă de 

muzee internaționale care “și-au deschis porțile” pentru ca să-și îmbogățească cunoștințele despre 
comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice.  

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, am explorat alături de 
elevi un muzeu nou sau o grădină zoologică și am transformat această “excursie virtuală” într-una 
educativă.  

 
 3. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans, pentru că fac parte tot din spectrul 

activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor după școală. Însă ce le face speciale este 
că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta.  Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul 
să rămână într-o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei 
și a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o competiție.  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extrașcolare pe care le poate urma un elev în 
această perioadă, când totul s-a mutat în online. Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de 
jocuri, animații și aplicații îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și 
rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător 
în propriile idei și mai creativ. 

 

Bibliografie: 

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 
învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 

* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 
în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002;  

*Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 
ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 

Prof. Damian Veronica                                                                                                      
Liceul Tehnologic Nr. 1 Șărmășag 

 
Această activitate a făcut parte dintr-o activitate extrașcolară în cadrul programului Teach for 
Romania. 

– Plan de Lecție – 
 

Detalii CLASĂ 

Profesor: 

 
Damian 
Veronica 
 

Dată: 13.05.2021 Școală: 

Liceul 
Tehnologic Nr. 1 
Șărmășag/Scoala 
Gimnazială Nr. 2 
Șărmășag 

Aria 
Curriculară: 

Consiliere și 
dezvoltare 
personală 
 

Disciplina: 
Consiliere și 
dezvoltare 
personală 

Clasa: a VI-a 

Unitatea: 
Identitate și 
diversitate 
culturală 

Titlul 
Lecției: 

Traditii, 
obiceiuri, 
mestesuguri 

Nr de elevi 
prezenți 
Nr de elevi 
înscriși 

12 

- 

Tipul lecției: Predare-
învățare x Dezvoltare abilități 

practice  
Recapitulare 
și 
Consolidare 

 Evaluare  

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUAREA PROGRESULUI  
 
 
 
 
 
 
 

Obiective de învățare: 

O1: Până la finalul orei toți elevii să demonstreze înțelegerea noțiunilor de meșteșug, obicei și tradiție 
prin asocierea obiectului cu termenul corespunzător. 

O2: Până la finalul orei, toți elevii să descrie meșteșuguri, obiceiuri și tradiții din cultura proprie a 
comunității din care fac parte prin intermediul unor exerciții propuse de cadrul didactic. 

O3: Până la finalul orei toți elevii să compare obiceiuri, meștesuguri și tradiții din diverse culturi 
selectând o asemănare și o deosebire. 

  

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Momente și Timp 
Obiectivele 
lecției 

Activitatea de 
învățare 

 

Strategii didactice 

(metode, mijloace 
și resurse) 

Evaluare 

(Ce trebuie să 
facă elevii 
pentru a 



 
 

 demonstra că au 
atins 
obiectivele/au 
progresat?) 

 
1. Conectare cu 
subiectul - DE CE-ul 
învățării subiectului X - 
creezi o experiență care 
să producă o conexiune 
emoțională cu subiectul 
 

 
O.1 

Prezentarea titlului 
lecției și a  
obiectivelor 
Cadrul didactic îi 
roagă pe elevi să 
prezinte/sa arate un 
obiect vechi/cu 
valoare culturală. 
(în lipsa unui 
obiect elevii pot 
folosi alte elemente 
sugestive)- Muzeul 
de acasă 
- Cum ar fi 
comunitatea ta fara 
traditii, obiceiuri si 
mestesuguri? 
Timp necesar: 5 
min 

Conversația 
Explicația 
Jocul didactic 

- Elevii să 
identifice în 
jurul lor obiecte 
care 
simbolizează 
meșteșuguri, 
obiceiuri, 
tradiții. 
- Elevii să 
asocieze 
obiectele care 
simbolizează 
meșteșuguri, 
obiceiuri, tradiții 
cu o comunitate 
– comunitatea 
lor sau o 
comunitate cu 
care au 
interacționat 
(pentru cei cu 
suvenire din 
străinătate) 

 
Integrarea 
cunoștințelor noi - 
După experiența de 
conectare cu subiectul 
se produce conexiunea 
rationala, cognitiva cu 
topicul. Elevii încep să 
se gandeasca la prima 
experienta, creează 
conexiuni cu ceea ce 
cunosc deja. 
 

 
O.1 
O.2 

Prezentarea 
conceptelor cheie: 
traditii, obiceiuri si 
mestesuguri 

Vizualizarea unui 
filmuleț 
semnificativ 

Exercitiu: asociaza 
imaginile cu 
categoria din care 
fac parte. 

Joc : Fii as la 
cultură! 

(Wordwall) 

Timp necesar: 15 
min 

Conversația 
Explicația 
Exemplificarea 
 
Quizizz 
Tradiții, obiceiuri, 
meșteșuguri | 
Education - Quizizz 
Filmulete cu 
traditii, obiceiuri, 
mestesuguri 
final_Identitate 
culturala.mp4 - 
Google Drive 
Wordwall 
Ce meștesug, 
tradiție sau obicei 
ai identificat? - 
Random wheel 
(wordwall.net) 

Elevii să 
asocieze 
imaginile/infor
mațiile 
prezentate cu 
categoria din 
care fac parte. 

https://quizizz.com/admin/quiz/607edf685c61f6001b9abb9a/tradi%C8%9Bii-obiceiuri-me%C8%99te%C8%99uguri
https://quizizz.com/admin/quiz/607edf685c61f6001b9abb9a/tradi%C8%9Bii-obiceiuri-me%C8%99te%C8%99uguri
https://quizizz.com/admin/quiz/607edf685c61f6001b9abb9a/tradi%C8%9Bii-obiceiuri-me%C8%99te%C8%99uguri
https://drive.google.com/file/d/1kS5KEuYIoo8vhk4EfsJO8wtxEAR1bv4a/view
https://drive.google.com/file/d/1kS5KEuYIoo8vhk4EfsJO8wtxEAR1bv4a/view
https://drive.google.com/file/d/1kS5KEuYIoo8vhk4EfsJO8wtxEAR1bv4a/view
https://wordwall.net/resource/14900377/ce-me%c8%99tesug-tradi%c8%9bie-sau-obicei-ai-identificat
https://wordwall.net/resource/14900377/ce-me%c8%99tesug-tradi%c8%9bie-sau-obicei-ai-identificat
https://wordwall.net/resource/14900377/ce-me%c8%99tesug-tradi%c8%9bie-sau-obicei-ai-identificat
https://wordwall.net/resource/14900377/ce-me%c8%99tesug-tradi%c8%9bie-sau-obicei-ai-identificat
https://wordwall.net/resource/14900377/ce-me%c8%99tesug-tradi%c8%9bie-sau-obicei-ai-identificat


 
 

 
2. Exersare - 
Creezi contexte de 
practica si actiune reala 
pentru elevi, pentru a 
aplica ceea ce au 
invatat, dau o forma 
abstractului. Aceștia își 
evaluează munca și au 
autonomia asupra 
procesului. 
 

 
O.1 

O.2 

 
 
 
 
 

Elevii impartiti pe 
grupe, aleatoriu, au 
ca sarcina 
promovarea printr-
un mesaj a unei 
tradiții ,a unui 
obicei sau a unui 
meștesug la 
alegere. Elevii 
folosesc programul 
Padlet pentru 
realizarea 
exercițiului. 
Lucrarea va 
conține 
următoarele 
elemente 
obligatorii 
(denumirea 
tradiției/obiceiului/
meșteșugului, un 
slogan 
reprezentativ, 
imagini sugestive, 
text scris- 
argumente care să 
susțină ideea 
promovată) 
Prezentarea lucrării 
de către un 
reprezentant al 
echipei. 
La final, elevii își 
oferă feedback 
reciproc. 
Timp necesar: 12 
min 

Explicația 
Conversația 
Reflectia 
 
 
Padlet 
https://padlet.com/g
eorgianamilitaru1/d
i4336hp8d9qc4x1 
 
Turul Galeriei 
 

Elevii să descrie 
diverse 
tradiții/obiceiuri
/meșteșuguri 
promovându-le 
(argumentare, 
originalitate) 
Interevaluare 

 

3. Practică în 
contexte noi - Aplică 
în lumea reală ceea ce 
au învățat, creează 
obiceiuri și pattern-uri. 
 

 
 
 
O.1 
O.2 
O.3 
 
 

Dezbatere/Reflecți
e : aplicabilitatea 
traditiilor/obiceiuril
or/mestesugurilor 
în viața de zi cu zi 
 

Tema: Proiect pe 
echipe cu titlul 
” O întâlnire 
interculturală” în 
care să prezinte 
diverse 
obiceiuri/tradiții/m

Dezbatere 
Proiect 
 
 
Mentimeter 

Elevii se implică 
activ în 
dezbaterea 
lansată de cadrul 
didactic, oferind 
feedback. 
 
Elevii să 
argumenteze 
privind  
importanța 

https://padlet.com/georgianamilitaru1/di4336hp8d9qc4x1
https://padlet.com/georgianamilitaru1/di4336hp8d9qc4x1
https://padlet.com/georgianamilitaru1/di4336hp8d9qc4x1


 
 

eșteșuguri din alte 
culturi. (formatul 
proiectului este la 
alegerea fiecărei 
echipe, timp de 
elaborare a 
proiectului: o 
săptămână) 
Timp necesar: 8 
min 
Feedback final: 
Pe o scară de la 1 
la 10 ce notă 
acordați activității 
de astăzi? 
(Mentimeter) 

diversității 
culturale. 
 
Elevii să 
selecteze și să 
prelucreze 
informații din 
materiale 
diverse pentru a 
identifica valori 
și atitudini 
comune 
diferitelor 
culturi. 
Autoevaluare 

 

Sugestii metodologice 
Conectare cu subiectul 

● Oferă opțiuni pentru motivare, perseverență și dezvoltarea inițiativei și autocontrolului. 
● Invită elevii să se gândească la absența unui element important și inițiază o discuție de grup. 
Cum ar fi lumea/viețile noastre diferite dacă nu ar exista…? 

● Folosește momente de reflecție și autoevaluare. 
Pe o scală de la 1 la 10, cât de bine mă descurc să…? 

● Gândește experiențial. Creează o simulare care conectează elevii cu ideile principale ale orei, 
într-o manieră personală. 

● Folosește improvizația. Invită elevii să pună în scenă un concept. 
● Prezintă elevilor bibliografii educaționale. 
● Încearcă experimente la orele de științe, materiale didactice pentru orele de matematică și 

instrumente științifice. 
● Mergi cu elevii în excursii la fabrica/spital/bancă/antreprenori locali și invită elevii să ia 

interviuri angajaților/clienților. 
Integrarea cunoștințelor noi 
● Prezintă/explică/demonstrează toate cunoștințele/abilitățile/atitudinile subordonate obiectivul

ui vizat, astfel 
încât elevii să înceapă procesul de internalizare a punctelor cheie 

● Verifică înțelegerea clară a materialului; clarifică nelămuririle elevilor 
● Folosește materiale de facilitare / cuvinte-cheie 
● Oferă opțiuni pentru demonstrarea abilităților de exprimare si a fluenței 
● Oferă opțiuni pentru percepție (alternative pentru informații audio) 
● Personalizează modul de prezentare a informației 
● Oferă opțiuni pentru definirea vocabularului, decodarea textului, înțelegerea conceptelor 

cheie. 
Exersare 
● Oferă opțiuni pentru activarea cunoștințelor anterioare 
● Facilitează context în care elevii exersează toate cunoștințele și abilitățile vizate de obiectiv 
● Implică toți elevii; remediere/extindere 



 
 

● Determina elevii să rezume ce au învățat și să evidențieze importanța noțiunilor învățate 
● Utilizează tehnici de facilitare a reflecției și autoevaluării. 
 

Practică în contexte noi 

● Combină teme de artă cu gândirea vizuală, învățare asistată de calculator. 
● Invită elevii să creeze postere care să conțină concepte cheie, instrumente cheie. 
● Încearcă cercetarea tematică. 
● Combină biologia, zoologia, ecologia cu programe de conștientizare și excursii în natură. 
● Implică elevii în proiectarea unor produse reale și promovarea lor. 
● Dezvoltă împreună cu elevii un joc de rol despre cum o anumită invenție/acțiune/decizie a 

schimbat lumea. 
● Invită elevii să facă un blog personal pe o anumită temă. 
● Invită elevii să facă un eseu bazat pe fotografii pe o anumită temă. 
● Invită elevii să realizeze proiectarea conceptului unei invenții/decizii/acțiuni care ar putea 

contribui la beneficiul ecologic al planetei. 
 

Recomandări pentru lucru în online: 

 

● Interacțiune cu elevii la max 5 min (dau răspuns pe chat la o întrebare la un semnal, toți odată, în 
jamboard, kahoot sau menti- nu mai mult de două instrumente pe lecție); 

● Suport grafic și text puțin cu animație (nu apare tot textul în același timp); 
● Conexiune emoțională- storytelling; 
● Conectarea cu ceea ce știu deja, să antreneze cât mai multe simțuri; 
● Elevii să fie puși în situația în care să experimenteze și să greșească; 
● Practica să aibă loc imediat după transmiterea de conținut nou- nu mai mult de o săptămână- 

partea de acting să fie făcută în online; 
● Să fie create oportunități de lucru colaborativ; 
● Să țină copiii camerele deschise; 
● Copilul să aibă un loc al lui din care să participle la sesiunile online (recomandat să fie singur în 

camera pe cât posibil); 
● Profesorul să știe înainte de pe ce se va conecta elevul la sesiune (telefon, laptop, tabletă)- să 

adapteze activitățile de învățare. 
 

 

 

  



 
 

 

DE PAȘTE 
 
 

Prof. înv. primar, Dan Claudia Giorgiana 
 
Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai important sărbătoare religioasă, iar noi îi obișnuim 

pe copii să se bucure de fiecare sărbătoare, să respecte și să îndrăgească tradițiile și obiceiurile ca să 
transmită la rândul lor aceste obiceiuri generațiilor care vor urma. 

Într-un an obișnuit ne-am fi bucurat la școală, între colegi de pregătirea decorațiunilor, al 
felicitărilor, de vopsitul ouălor, am fi mers la biserică împreună cu colegii și cu doamna învățătoare 
apoi am fi continuat frumoasele obiceiuri și tradiții alături de familie. 

Însă anul acesta este diferit și am realizat toate aceste activități frumoase acasă, dar le-am 
împărtățit cu doamna și cu colegii online, așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă. 

Astfel că, am pregătit casa și curtea pentru sărbătoare, am vopsit ouă, am realizat decorațiuni 
pentru casă și pentru cei dragi, am organizat vânătoare de ouă, dar nu am uitat de cel mai important 
moment al acestei sărbători: am mers la biserică și am luat lumina învierii. 

A fost o sărbătoare frumoasă și ne-am bucurat de fiecare moment împreună cu cei dragi. 
Așa am petrecut de Paște noi, elevii clasei I B de la Colegiul Național Pedagogic „Regina 

Maria” din Deva.  
Hristos a înviat!  
 

 
 

       
       

      



 
 

 

Paștele prin ochi de copil… 

 
Prof. Dana Petrila                                                                                                          

Grădinița p. p. nr. 21 Iași 
 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare sunt, de regulă, în condiții non-pandemice, fie 
activități cu caracter permanent, cum sunt spectacolele de teatru, plimbările, vizitele, vizionările, 
audițiile, fie activități organizate, planificate, cum sunt excursiile/drumețiile, serbările, activitățile 
practice comune desfășurate împreună cu părinții sau bunicii, petrecerile organizate pentru copii cu 
ocazia zilei de 1 Iunie. 

Prin aceste activități se urmărește cultivarea gustului pentru frumos, educarea simțului critic, 
dezvoltarea creativității și a exprimării libere, dezvoltarea unor priceperi și deprinderi practic-
aplicative, conștientizarea frumuseților naturii, a peisajelor și a bucuriilor pe care aceastea ni le oferă. 

Un exemplu de activitate desfășurată în acest an școlar este pregătirea ouălor pentru masa de 
Paște, printr-o metodă moștenită din familie. Pentru această activitate am pregătit ouă, pe care le-am 
degresat și le-am fiert, ciorapi subțiri, iarbă, trifoi, traista ciobanului, frunze de pătrunjel, vopsea de 
ouă galbenă, albastră, roșie, oțet, dischete demachiante, ulei, linguri, castronele.  

Am tăiat ciorapii în fâșii late, pe care am așezat plante, am pus pe fiecare fâșie de ciorap câte 
un ou fiert, am legat ciorapii, apoi fie am scufundat ouăle în vopsea galbenă și am turnat apoi cu 
lingurița vopsea albastră sau roșie, fie am turnat doar cu lingurița vopsea din toate cele 3 culori. Am 
lăsat ouăle să se răcească, apoi am îndepărtat fâșiile de ciorap și plantele.  

Am pus puțin ulei pe dischetele demachiante și am șters ouăle, pe care copiii le-au luat acasă 
pentru masa de Paște în familie. Prin această activitate, copiii au observat și cum se combină culorile, 
pentru a obține mov sau verde. 

În ultima zi de Paște am organizat o întâlnire pe Zoom, pentru a împărtăși împreună cu copiii 
și părinții impresii din zilele respective. Copiii au povestit cum au sărbătorit Paștele în familie și ne-
au prezentat ouăle vopsite sau decorate împreună cu părinții sau bunicii, precum și desene făcute de 
ei în această perioadă. 

Activitățile extracurriculare completează procesul de învățare, contribuind la formarea 
personalității preșcolarilor.  

Prin acestea se pot identifica și dezvolta unele aptitudini și înclinații și pot fi duse mai departe 
tradiții și obiceiuri. 

  



 
 

 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ,,MAI ALTFEL DECÂT… ALTFEL” 

 

PROF. DĂNĂILĂ DANIELA, 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 ,,ELENA DOAMNA” – 

GALAȚI 
 

 
În contextul pandemiei am putut aprecia la adevărata valoare rolul activităților extrașcolare. 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul excursii, 
vizite, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin important în aplicarea 
programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor constata în ultimul an, 
în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante 
erau acestea, nu doar pentru copii ci și pentru noi, cadrele didactice.  

 
Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, care să le ofere prilejul 

de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 
 
Pentru mine și pentru preșcolarii mei a fost al doilea an școlar în care am desfășurat „Școala 

Altfel” sub denumirea ,,Mai Altfel decât…. Altfel”. Anul acesta, având în vedere că, la grădinița 
noastră săptămâna altfel a debutat cu Ziua Europei, le-am propus copiilor o excursie virtuală prin 
Europa alocând fiecărei zile câte o țară: Franța, România, Italia, Spania. Pe lângă prezentările în 
Power Point cu imagini reprezentative din țara respectivă, steag, capitală, limbă, obiceiuri, tradiții, 
am realizat cu copiii și o activitate practică specifică țării respective.  

 
➢ Pentru Ziua Europei fiecare copil a confecționat  steagul Uniunii Europene; 
➢ Franța - un picnic în curtea grădiniței, pornind de la cuvântul picnic care are origine franceză, 

am cântat cântecele în franceză (Frère Jacques), am jucat jocuri (Sur le Pont D’Avignon); 
➢ România – renumită în Europa prin ceramica neagră de la Marginea, ne-a inspirat în pictarea 

decorativă a unor vase din lut, am jucat hora moldovenească; 
➢ Italia – rețeta din bucătăria italiană ne-a ajutat să pregătim ,,Tiramisu” și să aflăm cât de 

gustos este acest desert; 
➢ Spania – renumită pentru ,,fiestele” ei, ne-a dat ideea unei petreceri cu pinata spre încântarea 

copiilor. 
 
Activitățile desfășurate au fost ,,minunate”, dacă ar fi să îi parafrazez pe copii . Au fost foarte 

entuziasmați să afle lucruri noi despre copiii din alte țări din Europa, să asculte limba vorbită de ei și 
chiar să învețe câteva cuvinte, să afle jocuri și obiceiuri din țara în care locuiesc.  

 
Chiar și de ceramica neagră din România au fost impresionați să afle. Părinții de asemenea s-

au implicat și ne-au sprijinit cu tot ce a fost nevoie.  
  



 
 

Atașez și câteva fotografii realizate pe parcursul activităților: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Montessori este motivațională cu afirmația: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru 
lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să știm cum 
va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

            Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem 
accent pe acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 

 

Bibliografie: 

 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera   

 



 
 

 

Școala online - între necesitate și progress 

 
Prof. înv. preșcolar: Dănănău Cristina                                                                      

Grădinița cu P. P. ,,Sfânta Lucia Craiova 
 

 

Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are 
nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească 
tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. În ultimul timp, situația de criză a scos la 
iveală anumite probleme care vor impune o schimbare radicală a mentalității oamenilor.  

Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă mai flexibili și mai bine 
pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare trebuie să includă, implicarea 
mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor 
didactice, în educația tinerei generații.  

Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe 
în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină 
achiziții importante pentru progresul societății.  

Ca în orice studiu trebuiesc respectate anumite etape: adunarea unor informații și date statistice 
referitoare la problemele educației, mai ales în perioada organizării învățării de la distanță, analiza 
bunelor practici ale diferitelor actori educaționali, propunerea unor modalități de îmbunătățire a 
sistemului educațional.  

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 
S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii 
școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și 
reprezentanți ai societății civile.  

Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care au fost oferite comunității 
educaționale instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, inclusiv 
învățământul la distanță. O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și 
instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor 
pentru elevi în condiții de criză.  

Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare teoriile și dogmele însușite 
ani în șir, ci, mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficientă și grija 
față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile care constituie fundamentul noii paradigme 
ale educației. S-a ajuns și la concluzia, că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare 
parte rigid, fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor.  

Cu certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial 
abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același 
timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii 
constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor 
digitale.  



 
 

Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 
eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 
a încrederii și a stării de bine. Totodată, cadrele didactice, precum și elevii, părinții, managerii școlari 
trebuie să fie autodidacți, să învețe din propria experiență dar și a celorlalți.  

În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 
posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 
modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării.  

 

Bibliografie:  

1. Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ” 

  



 
 

 
Între online şi tradiţional 

 
 

Autor: Danciu Elena - Aida 
Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida”, jud. Iaşi 

 
 

 
1. Concurs Naţional: ,,SCRISOARE CĂTRE DRAGA MEA PLANETĂ” 
Tema concursului: ,,2021 - anul internaţional al fructelor şi legumelor” 
2. Coordonatorul activităţii: profesor inginer Danciu Aida  
3. Perioada desfăşurării: 15.02 - 30.04.2021 
4. Grupul ţintă: elevii clasei a XII-a B Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Iaşi  
5. Obiectivele urmărite: 
 
O1. să observe mai atent problemele pe care le generează activitatea umană în mediul 

înconjurător, în special cea care privește resursele de hrană;  
O2. să identifice alternative la propunerile și atitudinea adulților cu privire la gestionarea 

resurselor Pământului;  
O3. să devină generatori de soluții la problemele de mediu întâlnite în activitatea lor;  
O4. să acționeze eficient în rezolvarea unor situații privind comportamentul personal în alegerea 

alternativelor de hrană în familie. 
 
6. Resursele: 
a. umane: profesor, elevi 
b. materiale: acces internet, pagina de facebook a CCDG (Centrului Carpato Danubian de 

Geoecologie), site-ul www.ccdg.ro, platforma Google Classroom, aplicaţia Meet, foi de hârtie, pixuri, 
creioane colorate, carioci, premii: jocuri instructive adecvate vârstei şi cărți, diplome de participare 
la concurs, prezentare scrisori (Anexă 1)    

 
7. Descrierea activităţii: 
Prin acest concurs, CCDG își propune să implice copiii din şcolile afiliate Programului Eco-

Schools în sărbătorirea Zilei Pământului din acest an - 22 aprilie, într-un mod inedit: redactarea unei 
scrisori în care aceștia să-și exprime sentimentele cu privire la starea actuală a planetei, la posibilitatea 
de salvare a mediului și la responsabilitatea pe care o au oamenii care îi consumă resursele, în special 
cele alimentare. Diseminarea informaţiilor către colectivul clasei (modul de redactare a scrisorilor, 
regulamentul concursului, termene) şi îndrumarea elevilor cu privire la orice nelămurire, le-am 
stabilit prin intermediul aplicaţiei Meet (Google Classroom).    

 
 

8. Rezultate aşteptate: 
Dobândirea de către copii și tineri a capacității de rezolvare a unor probleme și recreare a 

mediului în care trăiesc, de comunicare și argumentare a unor idei, depășirea unor temeri legate de 
posibilitatea identificării unor soluții la diferite situații din afara zonei lor de confort. 

 
9. Metode de evaluare a activităţii: conversaţia, explicaţia, munca independentă  
 
10. Rezultate înregistrate/ Concluzii: 
Chiar dacă ne aflăm în perioada online a cursurilor, am observat că: 
- am combinat foarte bine didactica tradiţională (transmiterea informaţiilor structurate de la 

cadrul didactic către elevi) cu didactica modernă (cea de organizare şi desfăşurare a 

http://www.ccdg.ro/


 
 

activităţii/concursului în mediul online, de evaluare prin intermediul platformelor puse la dispoziţie, 
a mijloacelor de conectare)    

- activităţile extraşcolare îşi păstrează importanţa, ba chiar se observă un accent mai mare pe 
latura practic-aplicativă şi mai puţin pe teorie; 

- participarea interactivă a elevilor care, astfel, se obişnuiesc mai bine cu tehnologia; 
- folosirea resurselor educaţionale adecvate, atât de informare, cât şi de comunicare; 
- asimilarea de cunoştinţe noi de la distanţă; 
- dialogul deschis între elevi şi profesor chiar şi în afara orelor de curs, cu ajutorul tehnologiei 

(ceea ce nu ar fi fost posibil la orele clasice).  
 
Anexă 1 
CONCURS - ,,SCRISOARE CĂTRE DRAGA MEA PLANETĂ” 
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LA PAȘTI - Tradiții și obiceiuri... altfel! 

 

Prof. înv. primar: Dandu Angela                                                                                    
Școala Gimnazială Nr. 1 Bicaz - Chei, Județul Neamț 

 

Ce înseamnă Paștele? 
 

Paștele înseamnă mai mult decât zile libere, lumânări sau ouă roșii.  

Paștele reprezintă momentul în care Isus, Mielul, a fost adus că jertfă pentru răscumpărarea, 
libertatea și viață fiecărui suflet!  

Paștele reprezintă o grădină în care se auzeau cuvintele de rugăciune pe care Isus le rostea. 
Acolo a fost bătălia cea mare pentru sufletul nostru, acolo sudoarea frunții I s-a transformat în sânge, 
pentru ca noi acum să putem trăi fără a mai plăti pentru ale noastre fărădelegi. A ales acest drum 
pietruit pentru că ne iubea prea mult.  

Ne iubea mai intens decât orice spin din cununa care intra în capul Lui. Prin fiecare pas pe care 
îl făcea cu crucea în spate, se apropia de inima noastră și de Calvarul Lui. O noapte în care printre 
pumni, palme, batjocură și scuipat, Isus a primit “cadou” și trădarea lui Petru.  

Paștele mai înseamnă și o Vinere Mare în care Isus a fost judecat ca și un tâlhar. Pentru 
neprihănirea Lui, a fost bicuit de mulțimea care era înfuriată și plină de ură. Răstignit sus pe lemn, 
Mielul era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Dar El, era zdrobit pentru păcatele noastre, 
pentru fărădelegile noastre, pedeapsă care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile sale noi putem fi 
astăzi tămăduiți.  

Paște înseamnă Crucea, care reprezintă salvarea noastră, singura cale spre viață. Nu patru 
cuie  îl țineau pe Isus pe lemn. Putea să se coboare în orice clipă de pe acea cruce, însă a ales prin 
iubire să sufere pentru fiecare păcat al meu și al tău și al întregii omeniri.    

Dar Paște mai înseamnă și o dimineață de Duminică... Un mormânt gol... și doi îngeri păzindu-
l... Un  “grădinar” care aduce vestea Mariei.  ISUS CARE A ÎNVIAT DIN MORȚI!   O înviere fără 
de care nu ar exista sărbătoare. Asta înseamnă Paște: biruința triumfătoare a lui Isus împotriva morții, 
păcatului, împotriva Diavolului. Nimic nu a mai putut să Îl țină; cheile locuinței morților sunt în Mâna 
Lui.  

Paște înseamnă salvare. Dragoste fără margini aratată de Fiul lui Dumnezeu-ISUS HRISTOS 
care și-a dat viața pentru omenire. Paștele înseamnă sărbătoare pentru că dragostea costă. Dumnezeu 
a spus din cer că ne iubeşte şi Fiul Său  a venit să ne arate asta suferind, murind pe o cruce și înviind 
ca să ne dea speranța și viața veșnică. 

HRISOS A ÎNVIAT!! 

Dacă s-ar face câte o zi altfel în fiecare săptămână sau, și mai bine, dacă programa ar fi “altfel”, 
am avea copii mai fericiți și părinți mai liniștiți. Deocamdată, visăm frumos și ne mulțumim cu ce 
avem, adică o Săptămână Școala Altfel, în care elevii fac tot felul de activități, prin care învață practic, 
se distrează, socializează. 
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Școala on-line a schimbat mult și o parte a activităților cu elevii. Astfel, la școala noastră, 
săptămâna Şcoala Altfel are ca activități de succes dezbateri pe anumite teme, vizite virtuale și 
campanii on-line. 

Activitățile s-au desfășurat în spaţiul on-line, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, acoperind 
numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, fiind diverse și încadrându-se în mai multe 
domenii. 

Ceea ce putem noi controla, este să nu ne îndepărtăm de ceea ce ne-am propus, să recapitulăm, 
să exersăm, să fixăm, să menținem proaspătă informația, să rămânem alături unii de ceilalți.  

 

Iată temele propuse anul acesta: 

 

1. Luni – “Sărbătoarea Paştelui” 
- prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte 

(PPT). 
2. Marți - ,,Paştele –tradiţii şi obiceiuri la romani” 
- realizarea unor desene pe tema “Paştele la români”; 
- compunerea unor texte, ghicitori şi poezii despre Paşte, Isus Hristos, lumina Învierii, miel, 

ouă roşii, etc. 
- transpunerea în desen a creaţiilor literare realizate “Tradiţii şi obiceiuri”  
- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze semnificaţia sărbătorilor pascale, 

precum şi tradiţiile şi obiceiurile legate de această sărbătoare; 
- realizarea unui portofoliu conţinând tradiţii şi obiceiuri de Paşte. 
3. Miercuri -“Încondeiatul ouălor” 
- prezentarea tradiţiei creştine a încondeierii ouălor; 
- activitate practică de încondeiere a ouălor;  
4. Joi - “Patimile Mântuitorului”  
- conversaţii cu profesorul de religie  pe tema “Patimile Mântuitorului”; 
- ilustrarea în desene / picturi a informaţiilor acumulate; 
- audierea unor fragmente din cântări de Paște (pricesne); 
- vizită la biserică. 
5. Vineri - ,,Cum aşteptăm Sărbătoarea Învierii?” 
- prezentarea semnificaţiei mielului; 
- activitate practică de confecţionare a ornamentelor de Paşti: coşuleţe, suporturi pentru ouă, 

iepuraşi, mieluşei, etc.; 
- realizarea unor colaje, desene, picturi, etc.  
- expunerea lucrărilor.  
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PARTENERIATUL CU PARINTII                                                                           
PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 
 

DĂNEL MARIANA 
G. P. P. LICURICII TOPOLOVENI 

 
    

Legaturile afective si comunicarea buna cu parintii, angajarea lor in diverse actiuni 
imbunatatesc atitudinea acestora fata de gradinita sau fata de orice alt tip de institutie de educatie 
timpurie, incurajandu-i sa se antreneze si mai mult in viata institutiei, sa interactioneze si mai bine cu 
copiii lor. 

Parintii trebuie implicati permanent in activitatea gradinitei,nu doar atunci cand apar probleme. 
Pentru ca parteneriatul sa fie cu adevarat eficient, nu unul formal, este important ca parintii sa fie 
implicati in luarea deciziilor, sa devina participanti activi in planificarea, organizarea, implementarea 
si evaluarea oricaror practici pozitive, sa identifice, in tematica actiunilor, informatiile oferite despre 
copii lor. 

Exista cel putin 6 tipuri de implicare a familiei la nivelul gradinitei: 

  -calitatea de parinte 

  -comunicarea 

  -voluntariat 

  -invatarea acasa 

  - luarea deciziilor 

  -colaborarea cu comunitatea 

Parintii pot fi implicati in luarea deciziilor prin diverse modalitati formale: 

• Cooptarea reprezentantilor parintilor in Consiliul de administratie al gradinitei; 
• Consiliile parintilor; 
• Grupurile de lucru; 
• Organizarea de sedinte de consultare cu toti parintii; 
• Redactarea acordului intre parinti si gradinita sau al planului anual de lucru al institutiei; 
• Organizarea de o maniera interactiva a sedintelor cu parintii ; 
 
Cele mai eficiente modalitati de implicare a parintilor in activitatea gradinitei sunt cele 

informale,deoarece ii determina sa se simta valorizati si utili,parte activa si importanta a vietii 
institutiei. 

 
Mentionez urmatoarele practici: 
- activitati culturale-vizionari de spectacole si filme, vizite la muzee; 
- vizite, plimbari, excursii, drumetii; 
- analiza permanenta a portofoliilor, a rezultatelor activitatii copiilor, expozitii cu lucrari ale 

copiilor pe diverse teme de studiu; 
 - serbari; 



 

83 

 

 - concursuri; 
 - activitati si distractii sportive, drumetii, excursii; 
 - mesaje scrise; 
 
Toate aceste activitati sunt deosebit de importante in educarea copiilor. Antrenand parintii in 

pregatirea si desfasurarea lor, ei sunt pusi in valoare,talentele si cunostintele lor fiind fructificate, iar 
munca educatoarei-substantial diminuata.  

 
Urmarindu-si copilul in variate situatii de interactiune zilnica, parintii au posibilitatea sa 

cunoasca mai bine dificultatile de integrare in colectivul grupei sau in rogramul gradinitei. 
 
,,...Invatand sa-si dezvolte abilitatile parentale,parintii pot contribui mai mult la imbunatatirea 

starii de sanatate si a educatiei copilului,capatand, in acelasi timp, incredere in ei insisi si stima de 
sine.,,  (Politica europeana pentru educatia parintilor) 
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Tradiţii și Religie 

Proiect educaţional 

 

Prof. Daniela Ionescu                                                                                                          
Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Rm. Vâlcea 

 
DOMENIUL: Interculturalitate /Activitate extracurriculară 

ORGANIZATORI: Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Rm. Vâlcea    

DURATA PROIECTULUI: Anul școlar 2020-2021 

INSTITUŢIA COORDONATOARE: Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Rm. Vâlcea 

BENEFICIARI - GRUP ŢINTĂ: 

Elevii claselor de gimnaziu și de liceu din Colegiul  Naţional "Mircea cel Bătrân", Rm. Vâlcea 

SCOP: 

Proiectul s-a conturat în vederea stimulării elevilor în activități practic-sociale și cu scopul de 
a identifica particularitățile mentalității actuale ale școlarilor de gimnaziu și ale adolescenților în 
legătură cu Biserica si folclorul, pentru a găsi soluțiile remediale optime. 

S-au avut în vedere recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă 
a celorlalte culturi. 

OBIECTIVE: 

- educarea şi formarea interculturală a copiilor; 

- pregătirea elevilorr în sensul dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate; 

- satisfacerea unor nevoi comunitare specifice educaţiei; 

- stimularea elevilor în învățarea religiei în școală; 

- promovarea valorilor culturale în scopul dezvoltării culturii generale a elevilor; 
 

ARGUMENT: 

Pentru ca o cultură să existe, să reziste şi să se perpetueze e necesar ca ea să transmită mesajele  
şi elementele ei esenţiale. De aceea, cultura este un proces continuu de comunicare, de transmitere a 
moştenirii culturale. Totodată noile obiceiuri, valori, principii, comportamente, trebuie să fie 
comunicate fiecărei individualităţi din acea cultură, ceea ce se realizează prin interacţiunile sociale. 

Cunoașterea religiei și tradiţiei unui popor sau a mai multor popoare reprezintă o rezultantă a 
activităţii de cercetare în domeniul interculturalităţii în România și are ca obiectiv producerea unor 
concepte şi cunoştinţe mai precise şi clare în vederea oferirii unor argumente mai bune pentru 
practicile sociale şi politice din domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană.  
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Interculturalitatea înseamnă cunoaștere și comunicare, înseamnă totodată reîntregirea sensului 
existențial prin dezvoltarea interdependentei personale. 

A promova valorile religioase și ale tradițiilor unui popor în manieră interculturală reprezintă, 
în primul rând, o abordare aprofundată a cunoașterii intraculturale. 

Elevii noștri trebuie să se dezvolte cultural și, astfel, trebuie să fie stimulați și motivați în acest 
sens.  

Demersurile noastre, ale cadrelor didactice, în acest sens, îi determină pe aceștia să devină 
cetățeni responsabili și creativi, capabili să respecte valorile culturale ale tuturor popoarelor. 
Interculturalitate înseamnă și respect față de diferențele culturale dintre oameni, astfel că, organizarea 
unor astfel de activități în școală, în parteneriat cu alte instituțîi, îi ajută pe elevi să-şi poată ocupă 
progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi. 

 

RESURSE: 

Materiale:, fişe de lucru, vizite, casete video, cd-uri, cărţi, aparate foto, diplome; 

Umane: elevi, cadre didactice; 

STRATEGII DE REALIZARE: 

1. METODE: conversaţia, explicaţia, execiţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire; 
2. MATERIALE DIDACTICE: fotografii, colecţii etnografice, reviste, manuare, pliante; 
 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

DATA ACTIVITATEA OBIECTIVE 

Oct. Şcoala și Biserica-dezbateri Familiarizarea elevilor cu obiectivele şi 
conţinutul proiectului 

Noiemb 
Religia-punte de legatura intre om si 
Dumnezeu-dezbateri se realizarea 
unor portofolii  

Tratarea interdisciplinară a unor teme din 
programa de Religie; 

Dec Bucuria Artei-concurs școlar-etapa  
pe  școală 

Dezvoltarea respectului faţă de tradiţiile 
strămoșești; 

Ian Dans și bucurie-vizionare CD-uri   Cunoaşterea diferitelor dansuri populare 
specifice românilor şi a minorităţilor 

Febr Muzica, prietena noastră Învăţarea unor cântece religioase și  din 
folclor 

Martie Tradiţii Cunoaşterea portului şi a tradiţiilor 
naţionalităţilor conlocuitoare 

Mai Vizionare film Educarea sensibilităţii şi a respectului faţă 
de portul naţionalităţilor conlocuitoare 

Iunie Folclorul si Religia - realizare de 
portofolii în urma unor cercetari 

Stimularea interesului pentru valorile 
culturale 
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MONITORIZARE şi EVALUARE:     

• Realizarea de afişe, postere; 
• Mediatizare în presa locală şi online; 
• Adeverinţe, diplome; 
• Procese verbale; 
• Portofoliul şi CD-ul ce include activităţile desfăşurate în perioada derulării proiectului;                
 

DISEMINARE:  

• albume, pliante, CD-uri, 
• popularizarea activităţilor în rândul elevilor 
• prezentare ppt  
• informări în ședinţele de Catedră 
 

SUSTENABILITATE: 

Prin activităţile proiectului, ne propunem să respectăm drepturile fundamentale ale copilului, 
cum ar fi: dreptul la sănătate, la o calitate mai bună a vieţii, la educaţie, la informare, egalitate şi 
diversitate religioasă/etnică. 

Proiectul va promova atât prin activităţile desfăşurate cât şi prin intermediul persoanelor 
implicate; colaborarea, toleranţa şi înţelegerea interculturală indiferent de etnie sau naţionalitate. 
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Jurnal de vacanță, altfel 

 

Profesor psihopedagogie specială Daniela Vajda                                                         
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 
 

Cu noi, copiii cu CES e diferit, e altfel, mai ales acum în pandemie. Orice activitate e o 
provocare, dar o provocare frumoasă. Iată cum și-au petrecut vacanța de Paște câțiva dintre noi: 

Gabi și Rareș au spus: ,,Am fost alături de părinți în plimbare prin pădure. Nu știam că este atât 
de plăcut și de reconfortant, dar sunetul păsărilor și verdele plantelor ne-a făcut să ne simțim bine.Pe 
trunchiurile căzute ale arborilor ne-am odihnit și-am RESPIRAT.Cât e de bine fără mască! nici nu ne 
dădusem seama. 

Am ascultat sunetul vântului prin frunze și iar am respirat, parcă eram alți oameni.Cu drag ne-
am uitat la părinții nostri ce asemenea arborilor falnici ne-au îndreptat spre lumină și-am constatat cu 
stupoare că au rămas mici. Dacă ei au devenit mici oare noi suntem mari sau vom fi întotdeauna niște 
copii? Așa, copii mai mari?!” 

Eu, a zis, Raluca, mi-am luat o cațelusă, buldog francez, pe care o chemă Betty. Acum  în 
pandemie m-a ajutat foarte mult, merg cu ea la plimbare peste deal, prin pădure, mă plimb pe la Troițe 
să-l salut pe Dumnezeu, ca Junii-n sărbătoare,,,Hristos a înviat! Adevarat a înviat!”, să fie soare. 

Eu ,,mi-a spus Tudor am fost la București, la bunica. Pentru că-mi place să bucătăresc am ajutat-
o pe mama la vopsitul ouălor și am făcut împreună o pască minunată. Ce bună a fost! La școală am 
învățat, că de la o vârstă trebuie să ne gospodărim  singuri.  

Cu tata, am fost la pescuit și-am prins și-un pește. Ce minune, să simți cum trage firul undiței 
în baltă! Nu știu dacă era peștisorul auriu sau monstrul, cert e că și peștii mici ajung mai mari. 

Dar asta nu e tot, v-am zis că m-am plimbat ca-n vremuri de demult cu mocănița pe valea 
Paltinului, în Maramureș. Ce văi și ce splendoare! Cu toții ar trebui să călătorim măcar pe aripile 
gândurilor dacă nu în sunet de locomotivă.” 

Dar Raul, tu, am întrebat văzându-l stând tăcut într-un ungher? Tu ce-ai făcut? 

Eu, a spus Raul ,,, aici la Moeciu unde stau m-am bucurat de compania surorilor și a prietenilor 
mei. Am primit de la ei un iepuraș alb de Paște. Era atât de plăcut să-l țin în brațe, cred că mă plăcea 
și el.  

Am simțit liniștea și pacea Învierii peste dealuri, peste văi, am ascultat vântul și ropotul 
izvoarelor și m-am rugat: dă-mi Doamne sănătate și pretutindeni mă-nsoțeste. Am uitat să vă zic că 
noi, la școală, la orele de informatică am învățat să ascultăm muzică, să desenăm, să jucăm jocuri 
interesante pe calculator așa că mi-am luat un ragaz de la treburile de obște și m-am jucat și-am 
ascultat Hristos a înviat!   

Nu am uitat de oul încondeiat, l-am pregătit și l-am mâncat. Poate la anul, când voi vrea, ca sa 
ciocnesc cu cineva, să mă găsesc aproape de el sau ea și să nu uit cumva că Dumnezeu mereu 
sălășluiește în inima mea! 

 Cu drag și dor, pe-o rază de gând călător! 
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COLABORAREA CU FAMILIA ÎN SISTEMUL ONLINE 

 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR                                        
DĂRĂU LAVINIA VASILICA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SEBIȘ, JUDEȚUL ARAD 
 
 
 
,,Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor 

marca profund evoluţia viitoare a copilului.” (G. Mauco). 
 
Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, 

dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă 
suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii 
de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii.  

De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de 
către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, 
priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este 
leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii 
comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel 
dintre grădiniţă şi familie.  

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi 
alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea 
social–educativă şi un efect reconfortant. 

Însă, acum trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: grădinița funcționează 
și online, iar angajații sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru 
părinți, copii și educatori, privind cu îngrijorare parcursul educativ al copiilor.  

În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolul familiei și al grădiniței, în educația 
preșcolarilor?  Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă, cât și conceptul de 
grădiniță online pot fi o oportunitate de a întări relația familie-grădiniță, de care e atâta nevoie pentru 
viitorul copiilor.  

Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în 
vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi 
modalități de comunicare și colaborare.  

Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional 
prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a 
copilului. E de dorit ca părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă 
responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru 
a traversa, cu cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie.  

În ceea ce privește colaborarea noastră cu părinții fluturașilor noștri, afirm cu tărie că a fost una 
eficientă. Nesigură la început, cu multe semne de întrebare, însă am depășit cu bine acea etapă și ne-
am reîntors la grădiniță. Noua modalitate de comunicare pe rețelele de socializare nu a fost ușoară, 
însă ne-am adaptat atât noi, cât și părinții și copiii.  

Majoritatea au răspuns apelului nostru de a fi alături de copii, de a-i sprijini și de a face acest 
timp frumos, încărcat cu amintiri frumoase, de neuitat...chiar dacă vremurile de pandemie nu sunt 
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ușoare. Prin ceea ce le-am transmis, prin sarcinile și activitățile organizate în sistem online, noi am 
încercat să îi responsabilizăm pe părinți și am reușit să facem acest lucru, pentru mulți dintre ei.  

Este demonstrat de cercetări faptul că tranziția ca experiență suportivă și lipsită de stres 
influențează dezvoltarea potențialului copilului atât din punct de vedere academic, cât și social. 
Această constatare obligă la o atentă analiză a modului în care este percepută tranziția ca proces 
multidirecțional și dinamic în cultura instituțională a instituției de proveniență, precum și a modului 
în care este implementată aceasta, mai ales în perioada post pandemie.  

În perioada educației timpurii, copiii iau contact cu medii diferite și învață într-o varietate de 
locuri, acasă sau în instituția de educație timpurie, prin interacțiune cu adulții care-i înconjoară, părinți 
sau profesioniști, în serviciile de educație timpurie pe care le frecventează sau în grupurile de joacă.  

La intrarea copilului într-un nou mediu, precum cel al grădiniței, acesta parcurge mai multe 
etape în adaptarea lui, etape care au o influență semnificativă asupra practicilor educaționale adoptate. 
Copiii reușesc să se adapteze relativ ușor la schimbări, dar au nevoie de ajutor, iar dumneavoastră, ca 
părinți, puteți să îi pregătiți pentru această etapă.  

Părinții au dreptul și obligația de a participa la procesele de învățare ale copiilor lor, iar această 
mare provocare rezidă în realizarea angajamentului într-o manieră optimă și într-un parteneriat solid 
grădiniță-familie. 

Așadar, în vremurile actuale, am avut o colaborare eficientă cu părinții. Au fost sprijinul 
copilașilor și înlocuitorii noștri, acasă. Bineînțeles, activitatea online nici nu se compară cu cea 
desfășurată față în față. Dar, obligați de situație, am reușit să întreținem o relație apropiată cu cei de 
acasă și să facem totul spre binele lor, al copiilor! 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE                                                                                                        
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
GRĂDINITA NR. 45 ORADEA                                                                                            

Prof. înv. prescolar: DAVID LUCIA ANCA 
 

Pandemia  a afectat profund educația, iar provocarea care a declanșat-o  la nivel local și național, 
pentru noi, dascăliiafost destul de semnificativă. Îmbunatațirea sistemului de educație va fi o prioritate 
maximă pentru perioada ce va urma, va trebui să ne străduim, să organizam un învățământ mai bun, 
școli mai bune, să aducem școala românească mult mai aproape de prezent, să folosim toate resursele 
pe care le avem. Pandemia a fost cea care a declanșat folosirea elementelor digitale în procesul de 
predare. Învățământul clasic trebuie, și va ramâne mult timp pentru ca interacțiunea profesor-elev este 
esențială. Sunt copii care vin cu drag la gradiniță sau școală doar pentru că îi îndrăgesc pe dascălii 
lor.  

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților educative cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educațional ca set de activitate complementară, apare ca o 
necesitate. Activitățile extracurriculare desfășurate în gradiniță au conținut științific, tehnico-
aplicativ, artistic, sportiv, spiritual,sau sunt simple activități de participare la viața și activitatea 
comunității locale. Ele oferă copiilor recreere, destindere, voie bună, atmosferă de grup, iar unora 
dintre ei posibilitatea unei afirmări, le cultivă interesul pentru desfășurarea anumitor activități 
interesante, la folosirea timpului liber,într-un mod plăcut și util, contribuind în felul acesta la formarea 
personalității copilului. De aceea, grădinița trebuie săofere diverse astfel de activități pentru a-i atrage 
pe copii.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în mediul online în această perioadă , iar acest 
format vine în ajutorul părinților,care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Cursurile disponibile urmează să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia într-un mod accesibil și plăcut. Activitățile 
extracurriculare,bine pregătite sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoștințe,chiar dacă necesităun efect suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 
sale.  

Copiii se autodisciplinează prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, 
asumându-și responsabilități. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și 
cunoască copiii , să-i dirijeze , să le influențeze dezvoltarea , să realizeze mai usor și mai frumos 
obiectivul principal, pregătirea copilului pentru viată.                                                                      

Cei mai mulți copii din această grupă, au desfășurat în această perioadă , de fapt, pe tot parcursul 
anului, activități extracurriculare sportive: gimnastică, balet, dans, fotbal ,schi. La aceste activități, 
copiii au participat după-amiază, se pare că sunt cele mai preferate, ele sunt speciale în sensul că 
îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Aici putem vorbi de o dezvoltare și o pregătire a copiilor 
mult mai complexă. Baletul, gimnastica, dansul modern, fotbalul, ajută copiii să crească armonios, să 
învețe importanța disciplinei și a perseverenței, să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp 
ei se distrează, devin mai independenți, mai  încrezători în potențialul lor.  De exemplu, Halasz 
Victoria, o fetiță din această grupă, face săptamânal cursuri de balet, iar la vară va pleca împreună cu 
familia într o tabară la mare, organizata de Fit Dance, unde va participa la diverse concursuri cu grupe 
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de copii din alte județe ale țarii. Baiețelul, Tarnița Ianis face de doua ori pe săptamână fotbal, o 
activitate foarte îndragită de către el.  

Am observat că este mai disciplinat, regulile au devenit prioritare pentru el , bine dezvoltat 
fizic, vorbește cu multă plăcere despre acest sport care, îi satisface nevoia de mișcareși il relaxează. 
Foarte mulți copii au fost în această perioadă la muzee, în parc cu părinții, în excursii, în special la 
munte. Unora dintre ei, părinții le-au improvizat acasă, locuri speciale pentru creație, oferindu-le 
copiilor șansa să evadeze în natură, sau oriunde în lume, printr-un curs online de pictură. Stând foarte 
mult acasă cu parinții, au gătit mâncăruri sănătoase si au învățat de ce trebuie sa ne hrănim cu anumite 
alimente, importanța lor pentru  sănătatea organismului, pe tot parcursul vieții și au consolidat 
deprinderile de autoservire.  

Activitățile extracurriculare, joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
competențe ale copiilor atât pentru succesul lor, cât si pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă.  

Noi dascalii, împreună cu parinții, avem datoria de a le oferi copiilor o varietate de activități, 
care să-i facă fericiți si încrezători că, ziua de mâine si cele ce vor veni, le vor oferi un viitor minunat. 

TIPURI DE ACTIVITĂȚI 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   
pentru promovarea imaginii școlii 

 
INV. DEACONESCU MARIA SIMONA                                                                     

Școala Gimnazială Novaci, Jud. Gorj 

 
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 
profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile 
familiei și ale școlii, în educația copiilor?  

 
Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 

fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.   
 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 
activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 
societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 
lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 
ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 
individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 
eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 
și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 
în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 
un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 
adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 
bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 
cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 
a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 
educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 
generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 
instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 
educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 
preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 
de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 
dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 
nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 
asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 
fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 
înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 
orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 
dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 
servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 
de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 
vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 
competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 
moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 
oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

 
 

Prof. Deák-Albert-Tóth Melitta 
Școala Gimnazială ” Turóczi Mózes” Tg. Secuiesc 

 
 
 
Pandemia de coronavirus a provocat o criză care a afectat și educația, fiind pusă în fața unei noi 

provocări, cea digitală. Ne-am adaptat situației, am continuat în mediul online atât activitățile școlare 
cât și activitățile extrașcolare. 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, 

acestea completând norma de învățământ obligatariu, deschizând noi portițe și orizonturi perceptive, 
idealuri ce se manifestă aidoma unei semințe într-un spațiu germinativ cu un potential foarte ridicat. 
Ele se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu 
participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. Acum aceste 
activități au trecut în mediul online, la clasa virtuală, cu ajutorul tehnologiei.  

 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 

de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice sau activități sportive, legate de protecția 
mediului. 

 
Fiecare copil are un talent, iar acesta trebuie descoperit şi cultivat, iar cea mai bună cale de a 

face acest lucru este prin activităţile extraşcolare. În opinia mea, activităţile extraşcolare sunt deosebit 
de importante deoarece, contribuie la completarea procesului de învăţământ. Având un caracter 
atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţie şi dăruire, la astfel de activităţi 
îmbinându-se utilul cu plăcutul.  

 
Copiii aşteaptă cu nerabdare aceste activităţi pe care le desfăşurăm lunar sau în cadrul 

săptămânii „Şcoala altfel ”. Un punct forte al lor este acela că îi antrenează pe copii în activităţi variate 
şi bogate, cu o structură aparte, diferită de metoda clasică de predare-învăţare, iar elevii învaţă şi îşi 
formează deprinderi experimentând, participând direct şi activ, explorând, observând, îşi dezvoltă o 
gândire independentă, devin mai toleranţi, învaţă să gestioneze şi să rezolve probleme. 

 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea , să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă.  

 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să  reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Realizarea deplină a obiectivelor acestor activităţi depinde în primul rând de măiestria şi creativitatea 
cadrului didactic şi de dragostea sa faţă de copii.  

 
Există o multitudine de activităţi extraşcolare care se pot realiza cu copiii: vizite la: muzee, 

expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale; vizionarea unor piese de teatru, a unor 
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emisiuni muzicale, filmelor educative, participarea la ateliere de creaţie, la dramatizarea unor opere 
literare cu diferite ocazii, la sezători literare; plimbări şi excursii în natură, tabere etc.  

 
În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 

reciproc între copii, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor.  

 
Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic 

şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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Activităţile extracurriculare preşcolare şi aplicabilitatea lor practică                                  
în optimizarea procesului de învăţământ 

 

Prof. înv. Presc. Dedu Ilona Ramona                                                                            
Gradinita P. P. ,,Sf. M. Mina,, Ploiesti 

 

Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 
frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă. Pentru integrarea în societate copilul 
preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de activități extrașcolare. Acestea sunt 
atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu 
plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara grupei. 

Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de 
realizare. Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
copiilor.  

Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. În lumea 
plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde se pun bazele formării și dezvoltării fizice și 
spirituale a copilului. În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește 
cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului 
activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii pot reda cu 
mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de 
desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc.  

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări 
constituie « un izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat 
izvor de satisfacţii şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de 
vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în 
atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor 
dragostea pentru artă, pentru frumos. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite 
(pe diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, 
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sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente 
artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă 
plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de 
aruncat la ţintă etc. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 

În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 
« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
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PARTENERIATUL CU PARINTI                                                                                      
IN REALIZAREA ACTIVITATIILOR EDUCATIVE 

 

Prof. inv. presc. MOCANU DELIA                                                                               
Gradinita cu Program Prelungit Harlau 

 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 
“Doi parteneri-un singur scop”.  

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la 
clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi 
în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de 
resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui 
mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a 
copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în 
educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare 
necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, 
care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă 
a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei 
doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă 
de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile 
viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură 
într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața 
socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici 
îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale 
muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de 
socializare, după familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare 
pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și 
cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, 
spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a 
înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună 
cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii.                



Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup 
a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât 
individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să 
vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit 
nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru 
adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri 
care-i definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități 
de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere 
între elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a 
părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala 
noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al 
părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea 
părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de 
perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a 
părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-
educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 

  



 

Tradiții și obiceiuri în Dobrogea 

 

DELI - IVANOV MIHAELA                                                                                            
Liceul Tehnologic Topolog, Topolog, Tulcea 

 
Cu siguranță atât cadrele didactice cât și părinții îi implică pe copii în tot felul de activități 

legate de sărbatoarea Paștelui.  Deoarece în aceasta perioada, sarbatoarea are loc într-o perioadă cu 
multe restricții, majoritatea activitătilor au fost susținute cu ajutorul platformelor online de tip Zoom, 
Webex, Meet.   

Activitățile au fost organizate în așa fel încât copiii să lucreze împeuna cu cadrele didactice dar 
și cu părinții astfel încat să ne bucurăm pe cât posibil de evenimente împreună.  Activitățile au fost 
gândite astfel încat să lucreze cu interes și implicare în toată această perioadă. Cu siguranță la final 
vor fi foarte mandri de tot ceea ce au realizat. 

Decoratiuni din materiale reciclabile 
 
Copiilor le place foarte mult să picteze și să realizeze lucruri cu mainile lor, folosindu-și 

creativitatea și imaginația, astfel după ce au fost folosite ouăle din cofrajul de ouă din carton pentru 
mâncarea de Paște, copiii sunt invitati să il recicleze prin a-l decupa si picta, și apoi, doar cu ajutorul 
unei panglici îi poți realiza toartă, lipindu-o de marginile cofrajului la jumătatea lui. La final, puteți 
pune iarbă în interiorul lui și să aranjați împreună ouăle vopsite. Creația lor va arătă minunat pe masă 
și va fi admirată cu siguranță de toți invitații. 

 
Caloianul 
 
O alta activitate mult asteptată de copiii din Dobrogea dar și de cei care descoperă aceeastă 

tradiție este Caloianul. În multe sate din Dobrogea încă se mai păstrează tradiţii vechi de Paşte. După 
ce creştinii petrec Paştele alături de sufletele morţilor, se pregătesc de marea sărbătoare a Învierii 
Domnului. Cojile de ouă se aruncă pe Apa Sâmbetei, iar fetele fac ritualuri de invocare a ploii. 

Se supune că Joia Mare este ziua în care cei vii petrec alături de sufletele morţilor. Se zice că 
în această zi morţii coboară pe pământ pentru a petrece Paştele împreună cu cei vii. În mai multe sate 
din Tulcea, localnicii aprind focuri pe dealuri în aşteptarea sufletelor morţilor. De asemenea, se 
împodobesc câţiva pomi cu colăcei şi covrigi, dar şi cu scăriţe din aluat, pentru ca sufletele morţilor 
să urce din nou la ceruri 

Caloianul vine intr-o oarecare legatura cu cojile de ouă; traditia spune că oamenii nu aruncau 
cojile de la ouăle roşii, pentru că era păcat, ele fiind sfinţite. Ele se îngropau în pământ sau se dădeau 
la animale pentru ca acestea să fie ferite de rele. Alţii obişnuiau să dea drumul la cojile sfinţite pe o 
apă curgătoare, pentru ca ele să ajungă pe Apa Sâmbetei şi astfel morţii să ştie că se apropie Paştele 
Blajinilor. 

În Dobrogea, tradiţiile continuă şi după sărbătoarea Paştelui. Caloianul şi Paparuda sunt două 
tradiţii străvechi de invocare a ploii. astfel în satele din Dobrogea se merge cu Caloianul.  

Aceasta este una dintre activitatile mult astepate de copiii acestei zone. O păpuşă făcută din lut 
acoperită cu coji de oua și crenguțe de salcie se îngroapă şi apoi este dezgropată după 40 de zile. După 



dezgropare papușa fie este ruptă în bucăţi ce sunt aruncate pe camp fie este dată pe Dunare acest 
obicei semnificând fertilitate, pentru ca roadele câmpului să fie curate, iar spicele de grâu înalte. 

 
Pelerinaj la locuri sfinte folosind platforme virtuale 
 
Pentru că am dorit ca elevii să se simtă mai aproape de Dumnezeu în această perioadă, au putut 

merge în pelerinaj la mănăstirile celebre din Dobrogea: Celic Dere, la Saon sau la Cocoş.  

Manastirea Saon se afla la o Lăcaşul de cult a luat fiinţă sub stăpânirea otomană în anul 1846, 
prin plecarea unor călugări de la Mănăstirea Celic-Dere. Cei veniţi la Saon au ridicat aici câteva chilii 
din chirpici şi un paraclis.  

 

Mănăstirea Cocoş a fost ridicată între anii 1832-1835, pe locul unui vechi schit de sihaştri. Aici 
se află moaştele Sf. Martiri Zotic, Atal, Camasie şi Filip.  

Mănăstirea Celic Dere, situată în partea de nord a Dobrogei, este unul dintre cele mai importante 
centre de spiritualitate dintre Dunăre şi Marea Neagră. Numele mănăstirii este preluat de la pârâul 
Celic-Dere, însemnând pârâiaşul de oţel. 

Copiii au vizitat toate aceste locașuri de cult folosid platformele virtuale care ne permit astazi 
să descoperim locuri noi și sa le vedem sau să le analizăm dintr-o altă perspecivă.  

https://earth.google.com/web, https://tinyurl.com/vsew8zr, https://gym.pencilcode.net/ 

 
  

https://earth.google.com/web
https://tinyurl.com/vsew8zr
https://gym.pencilcode.net/


 
 

Activitate online - călătorie virtuală 
 

Profesor Demetrescu Dana,                                                                                               
Liceul Teoretic Sebiş, Judeţul Arad 

 
 
Un exemplu de activitate desfășurată online, dar care poate reprezenta punctul de pornire al 

unei serii de activităti etracurriculare, a fost activitatea „Pe urmele lui Antoine de Saint-Exupery- o 

călătorie in lumea virtuală a micului prinţ”.  

Grupul ţintă a fost alcătuit din elevi de ciclu gimnazial, care au beneficiat in mod creativ și 

placut de pe urma aceste activităţi, desfășurată in mediul online.  

Obiectivele principale ale acestei activităţi au fost: promovarea lecturii, trezirea interesului 

elevilor pentru lectură, inițierea schimburilor de idei pornind de la temele prezentate, dezvoltarea unei 

atitudini pozitive față de lectura, conştientizarea rolului pe care îl are lectura în dezvoltarea 

vocabularului, a exprimării şi a imaginației, implicarea elevilor în activităţi extracurriculare în 

vederea sensibilizării fața de creațiile literare. 

Pentru această activitate a fost ales scriitorul Antoine de Saint-Exupery și opera sa „Micul 

Prinţ”.  

Pentru că este o carte care se adresează atât celor mici, cât și celor mari, activitatea a fost 

realizată la o clasă de gimnaziu, in colaborare cu elevii. Modul de realizare și de desfășurare a variat 

de la elevii de gimnaziu la cei de liceu, in funcţie de particularităţile vârstei și de nivelul de cunoștinţe 

al elevilor.  

Elevii au avut la dispoziție câteva zile pentru  a cauta informații despre scriitorul ales şi despre 

opera sa.  

In ziua stabilită pentru activitate, după prezentarea aspectelor importante din opera autorului, 

elevii au prezentat, virtual, cele mai sugestive citate alese de ei din opera „Micul Prinţ”. Această 

activitate a continuat cu discuţii la clasă pe tema prieteniei, a vieţii, a valorilor umane, așa cum apar 

ele reprezentate în roman.  

Activitatea placută, tematica generoasă, implicarea elevilor şi interesul pentru realizarea 

prezentărilor au făcut din această activitate un real succes.  

                                                                                                            



 

Importanta actiitatilor extracurriculare in pandemie 

 

Prof înv. primar: Demusca Livia                                                                                           
S.c Gim.Tg. Trotus, com. Tg. Trotus - Bacau 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Inspiră-te dintr-o listă cu peste 10 idei de activități extrașcolare și extracurriculare pe care le 
poate realiza cu ajutorul online-ului și pe care puteți să le alegeți împreună! 

Pentru că sunt foarte multe idei de activități extrașcolare și extracurriculare, hai să vedem, mai 
întâi, la ce se referă ele și cum îți pot ajuta copilul. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

  
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

  
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 
            Va propun o serie de activitati ce se pot desfasura pe perioada pandemiei: 

• 1. Activități extracurriculare tehnico-științifice ca de exemplu cursuri de programare 
online pentru copii și adolescent. 

• 2. Ateliere creative de arte frumoase ca de exemplu cursuri de graphic design. 
 

• 3. Activități extrașcolare de turism virtual 
 

• 4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine 

• 5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
  
Toate acestea isi aduc un insemnat aport in educatia copiilor. 

 



 

OBICEIURI DE PAȘTE 

 
Educatoare – DERSCANU FLORENTINA 

Liceul  „ALEXANDRU CEL BUN” Botoșani 

 
Învierea Domnului este considerată cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin. 

În cele trei zile de Paște, familia se unește și este un bun prilej de liniște, să îți faci planuri noi 
și bucurie. Asta pentru că Iisus Hristos a Înviat, dar și pentru că păcatele noastre au fost iertate 
și pentru că începem un nou ciclu al vieții. Fiind o zi atât de specială, de-a lungul sutelor de ani 
s-au strâns tot atâtea obiceiuri de Paște. Multe dintre ele sunt respectate cu sfințenie chiar și în 
zilele noastre. 

 
Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină. În această duminică sărbătorim înviererea 

lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, după ce a fost răstignit în Vinerea Mare. 
Este o sărbătoare plina de obiceiuri şi tradiţii care difera de la o zona la alta a ţării. De asemenea, 

în ziua de Paşte sărbătorim şi trezirea la viaţă a naturii după iarna grea. 
 

         Poate cel mai cunoscut obicei, vopsirea ouălelor de Paşte are legătură cu scena în care Iisus a 
fost răstignit pe cruce în Vinerea Mare. Venind să-şi vadă fiul răstignit, fecioara Maria avea în mână 
un coş cu ouă care s-au înroşit de la sângele Mântuitorului. În tradiţia populară ouăle roşii sunt 
purtătoare de noroc. Tocmai de aceea, în dimineaţa zilei de Paşte este bine să ne spălăm pe faţă cu 
apă dintr-un vas în care sunt puse ouă roşii şi monede de argint. 

 
          De asemenea, ouăle roşii se ciocnesc la masa de Paşte alături de binecunoscuta replica "Hristos 
a Înviat! - Adevărat a înviat!". Şi se spune că cei care ciocnesc ouă în ziua de Paşte şi rostesc simultan 
“Hristos a inviat! - Adevărat a Inviat!” vor fi iertaţi de un păcat greu. Iar descoperirea unui ou cu două 
gălbenuşuri e semn de căsătorie în curând. 

 
         Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. 

Mai sunt doar câteva zile și se apropie vacanța de Paște! Pregătirile pentru Sărbătorile 
pascale sunt în toi, facem curățenie de primăvară, vopsim ouăle, pregătim pasca și cozonacii și abia 
așteptăm să petrecem sărbătorile în familie, alături de cei dragi. 

Dar cel mai important, ne pregătim de un program extins cu copiii! Cei mici așteaptă cu 
nerăbdare sosirea Iepurașului de Paște. Așa că am venit cu câteva idei de cadouri, ca să îți poți 
surprinde copilul cu ceva deosebit și să-l convingi că magia acestei sărbători există! 

1. Puișor care iese din ou – o activitate practică foarte simplă, ce poate fi realizată cu ușurință 
și de către copiii mai mici (eventual cu puțin ajutor la partea de decupare a hârtiei)  

2. Ou realizat cu fâșii colorate țesute. Vă mai aduceți aminte de setul cu care lucram la orele 
de lucru manual: Să țesem frumos? Dacă da, atunci acestă activitate practică sigur vă va trezi amintiri 
și veți dori să o realizați împreună cu copiii voștri!  

3. Ou gigant – planșă de colorat. Un ou gigant de colorat, format din 6 coli A4.  

4. Ochelari haioși de Paște – există 2 variante: cu ouă de Paște sau cu urechi de iepuraș. 



5. Ghirlană cu ouă de Paște – o idee foarte frumoasă de a decora camera copilului (sau sala 
de la grădiniță/ școală, etc.) 

6. Coșulețe de Paște  

7. Coșuleț pentru ouăle de Paște 

  



 

Importanţa activităţilor extraşcolare                                                                                        
în ȋnvăţămȃntul preşcolar realizate în mediul online 

 

Prof. înv. preşcolar Despa Mirela 
Grădiniţa Nr. 1 Popeşti, Vrancea 

                                                                                                                                                     
 

Prin activităţile extraşcolare se urmăreşte completarea procesului didactic, organizarea 
raţională şi plăcută a timpului liber. Activităţile extracurriculare organizate pot avea conţinut cultural, 
artistic sau spiritual, conţinut ştiinţific şi tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi 
de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.  

Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul 
educaţional  are rolul de a stimula şi valorifica talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea, de a 
încuraja competiţia şi asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării şi formarii unei personalităţi 
armonioase a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă.  

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele 
mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Ele prezintă unele particularităţi prin care se 
deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor .Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la 
metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor. 

Activităţile extraşcolare pot dezvolta spiritul creativ conducând la elaborarea unor metode şi 
procedee specifice de stimulare a creativităţii. Creativitatea este legată de încrederea în forţele proprii, 
de comportamentul de căutare, de punere a vechilor concepte în contexte noi, de transformare a lumii, 
de capacitatea de acomodare cu depăşire prin originalitate.  

Activităţile extraşcolare, care s-au mutat exclusiv in mediul online in aceasta perioadă,  
desfăşurate de catre copiii din  grădiniţa noastră au un conţinut flexibil şi variat, cuprinzând cunoştinţe 
din domeniul artei, ştiinţei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale activităţii extraşcolare 
se face în baza liberei alegeri. Sursele de informaţii pentru activităţile extraşcolare din grădiniţa 
noastră au fost: turism, sărbătorile religioase, obiceiurile şi tradiţiile, datele legate de viaţa şi 
activitatea scriitorilor, evenimente istorice, activităţi sportive. Pentru desfăşurarea tuturor acestor 
activităţi extraşcolare este necesara o buna colaborare intre cadrele didactice şi parinţii preşcolarilor 
participant la activităţi. Una dintre activitățile extracurriculare desfăşurate cu preşcolarii a fost 
dedicată turismului virtual.  

Copiii au fost ajutați să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și 
despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, au putut  alege să viziteze în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, ei au explorat  un muzeu 
nou sau o grădină zoologică și au transformat această “excursie virtuală” într-una educativă.  

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor preșcolarilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că preșcolarii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a 
acestora. 



                 
 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 

Prof. Deta Liana Monia,                                                                                                       
Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Felnac, jud. Arad 

 
În strânsă legatură cu ideea potrivit căreia învaţământul (educaţia şcolară) trebuie privit în 

perspectiva educaţiei permanente, s-au conturat conceptele de educaţie formală (instituţionalizată), 
educaţie nonformală (extraşcolară) şi educaţie informală (difuză) pentru denumirea curentă a tipurilor 
de educaţie ce se realizează astăzi. 

Idealul educaţional în învăţământul românesc vizează dezvoltarea liberă,integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de 
importanţ în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia nonformală. 

Indiferent că se realizează traditional, fizic sau trebuie adaptate la învățământul online, așa cum 
s-a întâmplat în această perioadă de pandemie, începând cu luna martie 2020, educaţia nonformală 
cuprinde diferite activităţi, cum ar fi: parteneriate educaționale, proiecte educative, sesiuni de 
comunicări ştiintifice, cercuri la diferite discipline, webinarii. Deși activitățile propuse pentru a se 
desfășura în afara școlii cum ar fi vizite, drumeţii, excursii, tabere, activitatea pe cercuri din cadrul 
palatelor şi cluburilor de copii nu s-au mai putut desfășura, întâlnirile online, pe Google Meet, Zoom, 
sau Microsoft Teams au oferit posibilitatea întâlnirilor în mediul virtual. Coordonate de profesori de 
specialitate sau de diferiți moderator, coordonatori, aceste activităţi urmăresc adaptare și implicare. 

Activităţile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, sunt complementare activităţii 
educative și contribuie la dezvoltarea ȋnclinaţiilor și aptitudinilor elevilor printr-o organizare raţională 
și plăcută. Mizând pe creativitatea și originalitatea profesorului coordonator, conţinutul, durata, 
platformele de realizare, imprimă un caracter atractiv, fapt ce ȋi determină pe elevi să participe cu 
plăcere, deși nu au același impact ca și în momentul realizării efective, fizic. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul elevilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. Toate aceste aspecte pot 
fi urmărite și în cadrul activităților online, fiind nevoie de o bună gestionare a comunicării, a 
managementului clasei în mediul virtual. 

Unul din scopurile principale ale educaţiei nonformale îl reprezintă creşterea gradului de 
adaptabilitate a elevilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a 
comportamentului în grup. De aceea este extrem de important ca aceste activități extrașcolare să fie 
realizate și în perioada pandemiei. Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie 
încurajate. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a 
ideilor. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi. Activitățile extrașcolare propuse pentru perioada online au scopul de a 
dezvolta anumite aptitudini și de a-i face pe tineri să aibă preocupări cât mai variate, dezvoltându-le 
astfel intelectul, implicîndu-i în activități variate chiar dacă sunt conectați pentru o perioadă lungă de 
timp la deviceuri. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. O bună colaborare școală - familie - comunitate stă la baza formării 



elevului și niciun factor nu poate lipsi. Întâlnirile propuse cu participanți din cadrul celor trei factori 
implicați în viața elevilor, le oferă încredere în propriile forțe, dezvoltarea altruismului. 

Educaţia contemporană pregăteşte elevul prin activităţile extraşcolare, în mod deosebit, pentru 
dezvoltarea laturii afective, pentru integrarea mai uşoară în societate. Și aceste valențe  parcă au avut 
cel mai mult de suferit în perioada pandemiei. Un profesor creator de educație deține competențele-
cheie pe care dorește să le dezvolte la elevi, promovează activități și practici didactice eficiente ce se 
pot multiplica în structurarea achizițiilor elevilor săi, inspiră și sprijină parcursul școlar al acestora în 
niveluri superioare de educație, atât în mediul online cât și în mediul traditional.  

Mediul online nu este tocmai prielnic realizării acestor activităţi, calitatea execuţiei 
instrumentale fiind influenţată și de mijloacele tehnologice de care elevul dispune. În această 
perioadă, însă, misiunea părinţilor este și aceea de a veni în sprijinul cadrului didactic, motivându-și 
copiii să privească această perioadă ca pe o ocazie inedită, participând în continuare la diferitele 
activităţi educative gândite și adaptate pentru mediul online.  

Răbdarea elevului în a menţine ritmul studiului de acasă, la fel ca în pregătirea pentru activităţile 
realizate în plan fizic, la școală, este necesară pentru păstrarea antrenamentului mental și fizic. 
Sistemul de învățământ actual este nevoit să se adapteze permanent la noi provocări, să regândească 
toate conţinuturile și obiectivele educative de natură tradiţională prin mijloace moderne, ce implică 
noi tehnologii, platforme educative, menite să sprijine activitatea didactică și extrașcolară, dar în 
același timp să întărească legătura dintre școală – familie - comunitate. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 
în timp real între profesor și elevi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului 
incomod al plasării în spațiul virtual. Astfel, organizarea activităților extrașcolare întărește 
comunicarea, menține legătura vie cu tot ceea ce poate desemna termenul de educație. 

În concluzie activitățile extracurriculare inclusiv în perioada activităților online au o mare 
importanță Aceste activități îi educă pe elevi în spiritul societății actuale, îi pregătește pentru viitor, 
îi ajută să socializeze, să întâlnească oameni noi, să se adapteze la profesii necunoscute încă, dar 
posibile într-o societate viitoare. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -                                                                      
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Autor: DIACONESCU GEORGETA 

 

Jocul este cea mai bună formă de învăţare! (Jean Piaget) 
 
Activităţile extraşcolare pot să fie uneori stresante şi neplăcute pentru un copil… începând cu 

elevul din clasele mici până la cel adolescent. 
În cadrul acestor activităţi se pot cere sarcini care nu pot fi realizate de toţi copiii, care nu sunt 

înţelese, care nu fac parte din aria lor de interes, care nu aduc nimic nou sau interesant în cultura lor 
generală, etc.  

Uneori au sarcini multe şi necesită un volum mare de muncă, un timp destul de îndelungat 
pentru finalizare…lucruri care determină un copil să renunţe înainte de a începe o astfel de sarcină, 
care determină prezenţa unor frustrări (mai ales când există şi un termen limită de predare), care mai 
mult încurcă decât să aducă plăcere. 

Şi toate lucrurile acestea sunt şi mai greu de realizat dacă în cadrul acestor activităţi extraşcolare 
sunt implicaţi copii cu C.E.S care pe lângă deficienţele lor au şi Autism, ADHD.  

Şi în şcolile speciale se cere realizarea de ,,Activităţi extraşcolare’’ în fiecare lună (pe perioada 
anului şcolar), care să conţina teme diferite, cu implicarea copiilor din una sau mai multe clase 
(datorită numărului mai mic de elevi). 

Pentru cadrul didactic care concepe temele şi sarcinile acestor activităţi este întotdeauna o 
provocare pentru a le alege. 

Prin natura deficienţei şi a caracteristicilor acesteia, unii copii pot fi implicaţi în activităţi 
muzicale de exemplu, în timp ce alţi copii din aceeaşi clasă nu pot participa deoarece muzica este 
percepută ca o durere şi nu ca un moment de relaxare (vorbesc despre copilul cu Autism). Dacă un 
elev este dornic de a participa la ateliere de lucru (educaţie plastică, tehnologică) se implică şi poate 
duce la sfârşit activitatea începută.  

Înainte de a programa astfel de activităţi extraşcolare, cadrul didactic trebuie să cunoască foarte 
bine clasa de elevi (atât a sa cât şi cea cu care doreşte să colaboreze), să pregătească elevii şi să-i 
informeze din timp cu ceea ce urmează să realizeze împreună, să realizeze un plan foarte bine pus la 
punct cu fiecare moment al activităţii şi cu fiecare etapă în care se implică un anume elev. 

Aceste lucruri fiind cunoscute, şi în perioada de şcolarizare online şi noi cei din şcolile special  
am putut să realizăm astfel de activităţi pe care le-am structurat în: 

 
1. ATELIERE DE CREAŢIE ,,ATELIERUL PITICILOR’’  
În cadrul acestor activităţi s-a ales o oră în care elevii s-au întâlnit pe platforma de lucru, în 

afara orelor de predare şi au realizat diferite tablouri, utilizând materiale reciclabile sau materiale cu 
care erau obişnuiţi să lucreze (aţă, hârtie, lipici, mărgele,etc). La activitate erau invitaţi şi părinţii, se 
punea mare preţ pe originalitatea copiilor.  

Dacă doreau să lucreze întreg tabloul numai cu aţă, hârtie sau din materiale  reciclate, erau 
încurajaţi. 

  
2. CĂSUŢA CU POVEŞTI 
În cadrul acestor activităţi se alegea o poveste îndrăgită de ei, se urmărea şi apoi se încerca să 

se repovestească cu ajutorul imaginilor realizate în PPT sau din cărţi cu poveşti, sau cu ajutorul 
păpuşilor de teatru.  

https://www.nonformalii.ro/resurse/citate
https://www.nonformalii.ro/resurse/citate


 
3. SEARA CULINARĂ 
La această activitate era invitat să participle un frate sau o surioară. Erau invitaţi să ajute să  

realizeze de exemplu o salată de fructe, un compot, un sandwich sănătos.  
Se trecea la aranjatul mesei cu tacâmurile şi vesela corectă şi apoi utilizând bunele maniere, 

copiii serveau masa. 
 
 Asa cum spunea Confucius ,,Nu contează cât de încet mergi, atât timp cât nu te opreşti’’. 
 Noi continuăm să mergem cu paşi mici şi siguri, într-un timp poate mai lung decât o fac alţii; 

dar sperăm şi încercăm ca visele noastre să prindă culoare şi să găsim fericire în lucruri mici, prin 
joacă şi continuând să mergem… să mergem şi să zâmbim. 

                           

     

  

https://www.nonformalii.ro/resurse/citate
https://www.nonformalii.ro/resurse/citate


 

TRADIȚII DE PAȘTE 

 

Diaconescu Loredana Elena 
 

Tradițiile românești din jurul Paștelui sunt complexe și deosebite, Învierea Domnului fiind cea 
mai importantă sărbătoare a lumii creștine,mai ales ortodoxe. Sărbătoarea Învierii este prilej de 
reunire a familiei în jurul mesei cu preparate tradiționale. 

O credință larg răspândită în România este aceea că cei născuți în ziua de Paște vor avea o viață 
luminată și plină de noroc. Masa de Paște este construită în jurul preparatelor din carne de miel - 
simbolul Mântuitorul Iisus Hristos, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea din robia păcatului 
și a morții. 

În tradiția românească dedicată Sărbătorii Pascale, unul din elementele centrale îl ocupă oul, 
care este vopsit în roșu dar și în alte culori, există o bogată tradiție - devenită meșteșug - privind 
încondeierea oului, există obiceiul ciocnirii ouălelor în Duminica Paștelui, însoțită de rostirea 
cuvintelor " Hristos a Înviat! " - " Adevărat a Înviat! ", așa cum de Înălțarea Domnului, regăsim 
aceeași tradiție a colorării oului, și ciocnirea acestora, însoțită de rostirea frazelor " Hristos S-a 
Înălțat!" - " Adevărat S-a Înălțat!". 

Oul roșu a devenit simbol al creației și Învierii, prin exemplul Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, culoarea roșie însemnând Sângele Domnului cel curs de pe Cruce pentru noi și pentru 
mântuire dar și simbolul văzut al Învierii morților. Legenda spune că Maria Magdalena s-ar fi înfățișat 
împăratului Tiberiu cu un ou roșu și i-ar fi spus acestuia " Hristos a Înviat !", acesta fiind și motivul 
introducerii oului roșu în tradiția sărbătoririi Paștelui. 

În tradiția ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de șapte săptămâni. O 
semnificație foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi țăranii 
încetează lucrul la câmp și se concentrează asupra casei și curții, pentru ca totul să fie curat. Tot în 
Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca și să vopsească ouăle. Potrivit tradiției, la miezul nopții 
între zilele de sâmbătă și duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă 
curată, își pun straie noi, iau câte o lumânare și pornesc spre biserică unde preotul, cu Sfânta 
Evanghelie și crucea în mână, urmat de alaiul de credincioși, iese cu lumânarea aprinsă și înconjoară 
biserica de trei ori. 

La Călărași, la slujba de Înviere, credincioșii aduc în coșul pascal, pentru binecuvântare, ouă 
roșii, cozonac și cocoși albi. Ei vestesc miezul nopții: datina din străbuni spune că, atunci când cocoșii 
cântă, Hristos a Înviat! Cel mai norocos este gospodarul al cărui cocoș va cânta primul. Este un semn 
că, în anul respectiv, în casa lui va fi belșug. După slujbă, cocoșii sunt dăruiți oamenilor săraci. 

În Banat, la micul dejun din prima zi de Paști,se practică tradiția tămâierii bucatelor. Apoi, 
fiecare mesean primește o linguriță de Paști (vin și pâine sfințite). În meniul acestei mese festive se 
include ciolanul fiert de porc, oua albe și mâncăruri tradiționale, după acestea se continuă masa cu 
friptură de miel. 

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniță și spală limba clopotului cu apă 
neîncepută. Cu această apă se spală pe față în zorii zilei de Paști, ca să fie frumoase tot anul și așa 
cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, așa să alerge și feciorii la ele. Flăcăii 
trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a 
își arăta consimțământul la sentimentele lor, trebuie să le ofere un ou roșu.  



În noaptea de Înviere, credincioșii merg la Biserică și aduc în casele lor Lumina sfântă de la 
Ierusalim. Numită și " focul haric", este considerată de creștinii ortodocși o minune ce se întâmplă în 
fiecare an la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paștelui 
ortodox. A fost documentată consecvent din 1106, mențiunile anterioare fiind sporadice. Printre cele 
mai vechi menționări se numără cea despre Sfântul Grigorie Luminătorul 330 d.Hr., apariția sfintei 
lumini după cucerirea Ierusalimului de către perși 617 d.Hr.  

Învierea Domnului este temelia bisericii, fundament doctrinar și ritual pentru credință creștină 
- ortodoxă, catolică și protestantă, sărbătoare dătătoare de viață, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel: 
" Dacă Hristos n-a Înviat, zadarnică este credință voastră"; iar Crezul - Simbolul de credință creștin, 
ne amintește că:  Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a Întrupat pentru noi 
și pentru a noastră mântuire, a suferit și S-a făcut Om, a pătimit și S-a îngropat și a treia zi a Înviat 
din morți. 

               

 

 

 

   

 

 

                                                               

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 

PROFESOR: DIACONU LAVINIA-ROXANA                                                            
Școala Gimnazială Jugureni - Uliești, jud. Dâmbovița 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare sunt considerate uneori obositoare sau plictisitoare 
pentru un elev care trebuie să învețe, de unul singur, noțiuni noi și să rezolve un număr mare de teme, 
de pe o zi pe alta. Însă, în perioada în care ne aflăm, îi putem orienta către unele cursuri online, gândite 
să-i ajute să-și dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și 
totodată ideal pentru viitorul lor. Există o gamă variată de activități extrașcolare online, care-i poate 
ajuta pe elevi să se destindă și să le abordeze cu plăcere. Despre activitățile extrașcolare se cunoaște 
faptul că, acestea joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale 
copilului, atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă.   

Mai jos se vor enumera tipuri de activități online, extrașcolare și extracurriculare, care se vor 
potrivi copiilor în această perioadă: 

1.  Activități extracurriculare tehnico-științifice 

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice (matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii), potrivite pentru liceeni, pentru 
elevii din ciclul gimnazial, dar și pentru copiii din școala primară.   

a) Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 
Cu siguranță, fiecare dintre noi, cunoaște importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu 

zi și cât de ușor e atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și 
echipamente inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. În acest sens ar trebui să ne 
asigurăm că toți copiii o folosesc în mod sănătos și constructiv. 

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvări optime la probleme, 
dar și să devină mai deschis și pregătit în fața provocărilor, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ.   

 

b) Tabere urbane 
Pentru cei care vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea chiar și în vacanțe, există și tabere 

de programare, de robotică și editare video și grafică, unde îmbină distracția cu educația. Pentru a 
face posibilă realizarea acestora trebuie să ieșim din perioada pandemică.  

2. Ateliere creative de arte frumoase 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului, așa cum sunt științele. Dacă cele din 

urmă îl ajută pe elev să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl 
ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos, ca viitor adult. 

3. Cursuri de graphic design 
În cadrul unor asemenea activități creative copilul poate să descopere viața de graphic designer, 

la diferite cursuri interactive și de profil, unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini 
și să facă o grafică la fel de cool precum lumea lui.   

4. Activități de turism virtual   



Prin intermediul unor astfel de activități îl putem ajuta pe copil să-și îmbogățească cunoștințele 
despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice. Se 
poate alege vizitarea, în regim virtual, a unor numeroase muzee internaționale care ,,și-au deschis 
porțile” în această perioadă, în online. 

5. Aplicații ce conțin cursuri gratuite de limbi și literaturi străine 
În cazul în care dorim, ca elevul să învețe o limbă străină, putem să descărcăm aplicații pe 

calculator sau tabletă, pentru ca el să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de 
clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate 
(spaniolă, italiană, japoneză).  

6. Cursuri și ateliere de gătit 
Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 

îngrijorare. Ca exemple de activități extrașcolare pentru copii, care implică lecții de nutriție, există 
cursurile sau atelierele de gătit, unde nu doar că vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce e 
sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

  
 

Bibliografie: 

https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii 

  



 

 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

Profesor Dicu Elena-Liana,                                                                                                              
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’Pitești 

 
 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai.  

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc.  

 
Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:  
 
•  înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.);  

•  au rol complementar celui al școlii;   
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate;  
•  oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor.  
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți.  

Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. Condiția primordială 
pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, 
metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul.  
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Importanța activităților extrașcolare 
în pandemie 

 

Prof. înv. primar Dicu Mihaela Simona 
Școala Gimnazială ”Radu Selejan” Sibiu, jud. Sibiu 

 
 

Moto: ”Dacă nu ești capabil să vezi punctele tari ale copilului, lasă-i slăbiciunile în pace”. 
                                                                                              Prof. Reuven Feuerstein 

 
Cu toții am fost afectați de pandemia de Coronavirus în anul școlar 2020 -2021: elevi, cadre 

didactice și părinți. S-au închis școlile și nimeni nu și-a dat seama de ce va urma, pentru că nimeni 
nu a fost pregătit. 

Pentru noi, dascălii a fost o mare provocare, chiar semnificativă, deoarece școala este nu este 
doar un loc pentru educație academică, ci și pentru învățarea abilităților sociale și emoționale. 

Bucuria întreruperii activității școlare a durat însă puțin, elevii constatând că și acasă fiind, ei 
trebuie să continue procesul de învățare, sub stricta supraveghere a părinților. Astfel au fost nevoiți 
să desfășoare tot felul de activități, care nu au fost totdeauna pe placul lor.  

După perioada de cursuri online, a urmat vacanța de Paște, iar în perioada 4 - 8 mai 2020, școala 
noastră a avut planificat Programul activităților educative ”Școala Altfel” Am înțeles oportunitatea 
oferită de acest program care s-a transformat în ”Școala Altfel de Acasă”.  Am fost nevoită să 
regândesc toate activitățile extrașcolare în concordanță cu provocările situației date.  

În condițiile crizei actuale întreaga comunitate a simțit   nevoia unor activități menite să ne ajute 
pe noi, profesorii, dar și pe elevi și părinți, să ne adaptăm la presiunea socială și personală prezente 
în viața tuturor.  

Astfel am adaptat activitățile în funcție de resursele disponibile. Programul a fost axat pe 
comunicarea activităților extrașcolare prin whatsapp Clasa buburuzelor. De asemenea, programul a 
cuprins activități care pot fi derulate în casă, împreună cu familia: în interiorul locuinței, dar și în 
spațiul exterior restrâns - curte sau grădină.  

 
Vă prezint câteva exemple de activități derulate în perioada de școală online: 
 
1. SUNT ARTIST! ”SANDVIȘUL HAIOS ȘI SĂNĂTOS” 
Poți fi artist la masă! Creează un sandviș amuzant 
 
2. NE JUCĂM, ÎN CASĂ NE DISTRĂM! 
Joacă în familie șah, Păcălici, șotron pe podea (în curte), Remmy, Monopoly, Nu te supăra, 

frate!, Vânătoarea de comori, Lego, etc.  
Sursa : https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/  
 https://www.chess.com/ro/sah-reguli 
Schimb de opinii cu elevii – Aplicația WhatsApp 
Fotografii - realizarea unui colaj al activităților derulate 
 
3. SPORTUL NE MENȚINE SĂNĂTOȘI! 
Prezentarea unor exerciții fizice pentru menținerea sănătății. 
Executarea exercițiilor fizice împreună cu membrii familiei, urmărind videoclipurile atașate.              
https://www.youtube.com/watch?v=aea-S3CtzIk 
https://www.youtube.com/watch?v=gQ_b1XCFWrk 
 

 

https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/
https://www.youtube.com/watch?v=aea-S3CtzIk
https://www.youtube.com/watch?v=gQ_b1XCFWrk


4. VIZITĂ LA „MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ GRIGORE  
ANTIPA” 

Vizionare virtuală a „Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa”; 
Resurse online:   http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html,  
http://www.imagofactory.ro 
 
5.  CINEMA ONLINE - ”Întors pe dos” (Inside out) 
Vizionează filmul de animație împreună cu membrii familiei.  
Pictează cu acuarelă sau colorează pe cercuri de carton personajele principale: Bucuria, 

Tristețea, Dezgustul, Frica și Mânia.   
Sursa:https://www.musteata.com/intors-pe-dos-dublat-in-romana-online-desene-animate/ 
 
6. ”Prieten pe viață” 
Audiția unei povești emoționante despre prietenie, legături afective și încredere.  
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=oL9Qp0RvE1I 
Desenați personajul preferat. 
Fotografii și filmulețe video - realizarea unui colaj al activităților derulate. 
 
7. ATELIERE CREATIVE 
Pietricele cu personalitate 
Tehnici inedite de pictură 
Sursa: https://rockpainting101.com/beach-painted-rocks/ 
https://www.rockpaintingguide.com/50-easy-spring-crafts-painted-rock-ideas-to-inspire-you/ 
https://www.rockpaintingguide.com/50-easy-spring-crafts-painted-rock-ideas-to-inspire-you/ 
 
8. GRĂDINA DE ACASĂ 
Plantare de seminte, flori, răsaduri împreună cu părinții și frații 
Link-uri utile pentru arta grădinăritului: 
https://www.revistamargot.ro/catalina-baci-despre-gradina-ca-resursa-pedagogica/ 
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Beneficiile-activitatilor-de-gradinarit-pentru-

copiia20816.html  
https://yurta.ro/blog/beneficiile-gradinaritului-pentru-copii/  
Împărtășirea impresiilor despre activitate  
 
Fotografii, clipuri video - realizarea unui colaj al activităților derulate 
 
Orice activități/ jocuri au desfășurat copiii în această perioadă, singuri sau organizați și ajutați 

de părinți sau frați, a adus un plus în dezvoltarea intelectuală și senzorială a acestora. A fost antrenată 
și motricitatea, amplificând îndemânarea, răbdarea, creativitatea și puterea de concentrare.  

Implicarea personală, de la distanță a dus la impulsionarea motivației pentru lucru și a dorinței 
de a finaliza o activitate începută, pentru a primi aprecierea și felicitările din partea mea, contribuind 
fără ezitare și la construirea respectului de sine.  

 
 

            

http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html
http://www.imagofactory.ro/
https://www.musteata.com/intors-pe-dos-dublat-in-romana-online-desene-animate/
https://www.youtube.com/watch?v=oL9Qp0RvE1I
https://rockpainting101.com/beach-painted-rocks/
https://www.rockpaintingguide.com/50-easy-spring-crafts-painted-rock-ideas-to-inspire-you/
https://www.rockpaintingguide.com/50-easy-spring-crafts-painted-rock-ideas-to-inspire-you/
https://www.revistamargot.ro/catalina-baci-despre-gradina-ca-resursa-pedagogica/
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Beneficiile-activitatilor-de-gradinarit-pentru-copiia20816.html
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Beneficiile-activitatilor-de-gradinarit-pentru-copiia20816.html
https://yurta.ro/blog/beneficiile-gradinaritului-pentru-copii/


    
 

EXCURSIA ȘCOLARĂ ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 

Prof. înv. primar:  Didu Sorin                                                                                            
L. T. „Henri Coandă”, Craiova 

 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală 
şi pentru oferta educaţională. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivele propuse. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 

Activităţile extraşcolare  vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 
pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

Regulile sanitare impuse de pandemia de COVID-19 au determinat schimbări și în viața școlii. 
Astfel, activitățile formale și cele nonformale s-au desfășurat o lungă perioadă în mediul online. 

O modalitate inedită de desfășurare a excursiilor îl constituie turismul online. În această 
perioadă, multe muzee naționale și internaționale și-au deschis porțile în mediul online. La fel s-a 
întâmplat cu grădini zoologice, case memoriale care au creat oportunități de desfășurare a unor vizite 
virtuale. 

În acest sens am organizat cu elevii clasei a IV-a excursii tematice virtuale stabilind, de comun 
acord cu ei, trasee de parcurs și obiective de vizitat. De un real ajutor au fost și site-urile agențiilor de 
turism care și-au adaptat activitatea și au venit cu oferte atractive. 

Excursiile şi vizitele contribuie la cunoaşterea particularităţilor obiectelor şi fenomenelor în 
condiţiile lor naturale, la formarea şi dezvoltarea unor noţiuni corecte, la abordarea interdisciplinară 
a cunoştinţelor dobândite la lecţiile de geografie, istorie, ştiinţe şi lecţiile de citire. Vizitele realizate 
la muzee şi la obiectivele economice contribuie la fixarea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite în 
sala de clasă, lărgind orizontul ştiinţific şi cultural al elevilor şi cultivând dragostea acestora faţă de 
locurile natale. 

Fără aceste forme de activitate extracurriculară este greu să se stabilească interdependenţele 
existente între obiectele şi fenomenele geografice observate de elevi în natură, între elementele 



observate în unităţile economice vizitate, în muzee, case memoriale, alte instituţii economice sau 
culturale.  

Frumoasele peisaje din natură sau aspectele observate în mediul urban şi cel economic, 
analizate în cadrul excursiilor şi vizitelor, completate prin folosirea unor texte literare adecvate 
produc impresii puternice şi amintiri de neuitat în sufletul elevilor contribuind la fixarea cunoştinţelor 
dobândite. Astfel, se folosesc fragmente ale scriitorilor români care au fost inspiraţi de frumuseţile 
naturii patriei pe care au descris-o într-un limbaj specific folosind imagini artistice: „Cântarea 
României”, de Alecu Russo, „România pitorească” de Al. Vlahuţă, „Pe drumuri de munte” de C. 
Hogaş, „Dunărea şi Oltul” de G. Vâlsan, „Cartea Oltului” şi „Tablou geografic” de G. Bogza, „Balada 
munţilor” de G. Topârceanu. 

În cadrul acestor forme de activitate, prin contactul cu lumea exterioară şcolii se cultivă 
interesul copiilor pentru o cunoaştere alternativă, se îmbogăţeşte orizontul intelectual al acestora, se 
stimulează dorinţa acestora de a petrece într-un mod plăcut şi util timpul liber.  

Nici un material intuitiv şi nici o descriere geografică, oricât de sugestivă ar fi, nu pot să creeze 
reprezentări mai apropiate de realitate ca observaţiile făcute asupra obiectelor şi fenomenelor din 
natură sau din societate, nu pot forma impresii mai puternice decât o excursie organizată cu 
responsabilitate de învăţător.  

Excursia constituie un prilej de a întâlni în realitate ceea ce au învăţat elevii la orele de curs, de 
educare a sentimentelor de admiraţie faţă de frumuseţile naturale ale patriei şi cele create de locuitorii 
ei, de respect pentru faptele de istorie ale strămoşilor, de preţuire faţă de personalităţile culturale ale 
neamului românesc.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu 
mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .              

Excursia, desfășurată în mediul real sau ăn cel virtual, ajută la dezvoltarea intelectuală a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează cunoştinţele.    

Astfel, recapitularea temei privind relieful se poate efectua pe parcursul unei excursii pe traseul: 
Craiova – Balş – Slatina – Piteşti – Curtea de Argeş – Cheile Argeşului – Lacul Vidraru – Curtea de 
Argeş – Râmnicu Vâlcea – Olăneşti – Râmnicu Vâlcea – Drăgăşani – Balş – Craiova. Elevii observă 
şi studiază de aproape particularităţile tuturor formelor de relief întâlnite pe traseu. Concomitent, se 
fac observaţii ce pregătesc însuşirea cunoştinţelor despre ape, populaţie şi aşezări omeneşti, industrie, 
agricultură şi transporturi. 

Aceste excursii şi vizite oferă prilejul elevilor şi învăţătorului de a colecţiona materiale 
didactice: fotografii, vederi, pliante, Cd-uri de prezentare, obiecte de artă populară, elemente naturale: 
roci, plante şi părţi din arbori (frunze, fructe, seminţe), mărturisiri ale unor oameni din partea locului 
sau ale ghizilor, eşantioane de materii prime, materiale şi produse finite de la diferite fabrici şi 
întreprinderi. Materialele colecţionate au fost utilizate pentru realizarea unor „muzee personale” ale 
elevilor, pe care le-am valorificat în cadrul jocurilor didactice, cu prilejul desfăşurării unor excursii 
imaginare pe hartă sau a unor concursuri tematice.  

Excursiile au un rol de necontestat la formarea identităţii locale şi naţionale, la promovarea 
valorilor culturale, la exersarea comportamentului civilizat al viitorilor turişti într-o Europă unită.  



Modalităţi eficiente de educare a patriotismului îl constituie şi vizitele la muzee, expoziţii, 
vizionări de filme istorice.  

Astfel, după studierea lecţiei „Participarea României la primul război mondial”, am organizat 
o excursie virtuală pe traseul Craiova-Piteşti-Cîmpulung Muscel – Cheile Dâmbovicioarei şi retur, 
utilizând filme, fotografii, materiale colecționate la excursiile cu alte generații de elevi. Un moment 
cu valenţe educative pe linia cultivării sentimentelor patriotice l-a constituit vizita virtuală la 
Ansamblul monumental de la Valea Mare – Mateiaş. 

Situat în apropierea municipiului Câmplulung Muscel, pe o colină ce domină şoseaua naţională 
spre Braşov, Mausoleul de la Mateiaş reprezintă un omagiu pentru jertfele ostaşilor români, care, la 
sfârşitul anului 1916, au opus trupelor invadatoare o puternică rezistenţă, pe culmea Carpaţilor, în 
zona de eroică apărare aflându-se şi zona Muscel.  

Vizitând sălile muzeului, elevii şi-au consolidat şi completat cunoştinţele referitoare la 
principalele momente ale participării armatei române la primul război mondial, în mod deosebit la 
luptele desfăşurate pe culoarul Rucăr-Bran şi la contribuţia pe care a avut-o populaţia locală la 
desfăşurarea eroicei rezistenţe. Şcolarii au fost impresionaţi de diorama amenajată pentru a reprezenta 
luptele puternice ale ostaşilor români pe înălţimile din apropiere şi un post de comandă asemănător 
celui de pe front. Explicaţiile şi simularea unui atac în cadrul prezentat de dioramă au trezit emoţii 
puternice în sufletul copiilor aflaţi pentru câteva momente în încleştarea dramatică a luptelor de pe 
front.  

Admirând şi alte elemente prezente în muzeu: mozaicul gen „Murano” intitulat „Glorie eternă 
eroilor neamului românesc”, basoreliefurile de mari dimensiuni, cripta de marmură neagră cu 
osemintele a peste 400 de soldaţi şi ofiţeri căzuţi pe câmpul de luptă, cele 31 de plăci de marmură pe 
care au fost dăltuite numele a peste 2100 de eroi, elevii au fost martorii unei lecţii de istorie de neuitat 
care le-a trezit recunoştinţa pentru cei ce vor rămâne totdeauna în glia sfântă românească apărată cu 
piepturile lor.  

Metodele şi procedeele folosite pentru consolidarea cunoştinţelor dobândite  la orele din sala 
de clasă trebuie să asigure o învățare altfel, o învățare plăcută și totodată eficientă.        

Pentru exersarea unor competențe formate la lecții este necesară aducerea elevului în faţa 
obiectelor şi fenomenelor mediului natural și a celui social prin intermediul unor modalități 
alternative de învățare cum sunt excursiile, vizitele, drumeţiile, modelele, filmele, etc. Acestea 
reușesc, alături de cuvântul viu al educatorului, să mențină interesul elevilor pentru cunoaștere și 
pentru perceperea integrată a lumii înconjurătoare. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 
 
 

Prof. DIMA FLORENTINA EMILIA 
LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTA ECATERINA”, URZICENI 

 
 
Activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitţăilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, 
şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi 
co-curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”.  

În primul caz, reieseimportanţa acestora în completarea Curriculumu-ului Naţional, iar în al 
doilea, separarea spaţio-temporală de activităţile formale obligatorii. De asemenea, în literatura de 
specialitate, conceptul este adesea utilizat ca echivalent al „activităţilor extraşcolare”, de altfel în mod 
eronat, dat fiind că acestea reprezintă toate activităţile ce au loc în afara instituţiei de învăţământ şi 
acestea suntdoar o componentă a activităţilor extracurriculare. 

Activităţile extracurriculare trebuie abordate printr-o dublă determinare (socio-individuală) şi 
se manifestă prin câteva note definitorii: 

caracterul social al activităţilor extracurriculare se referă la relaţia evidentă dintre acestea şi 
societate, relaţie de intercondiţionare şi interdeterminare. Dinamica vieţii sociale determină 
reconsiderarea permanentă a acestora, în acord cu principiile şi necesităţile societăţii, dat fiind că 
„dinamica vieţii sociale mondiale impune o nouă ordine educaţională” . 

• caracterul dinamic al activităţilor extracurriculare se manifestă prin rapiditatea 
schimbărilor ce se impun datorită transformărilor sociale. Schimbările se reflectă atât întipologia 
acestora, cât şi în modalităţile de implementare. 

• caracterul permanent al activităţilor extracurriculare se constituie într-un deziderat al 
societăţii în schimbare. Aceasta solicită un model de personalitate cu certe veleităţi adaptative la 
schimbare şi valorizarea la maxim a potenţialului personal, prin implicarea educabilului în demersul 
permanent de educaţie şi autoeducaţie. 

• caracterul prospectiv al activităţilor extracurriculare reprezintă urmarea firească şi necesară 
în vederea adaptării individului la nevoile de perspectivă socială, adică a-l educa pe elev „pentru a 
face faţă cerinţelor viitorului, pentru a înfrunta şi răspunde unor situaţii imprevizibile” . 

• caracterul axiologic al activităţilor extracurriculare se realizează prin operarea cu şi 
raportarea acestora la valori culturale specifice, ca bază a dezvoltării personalităţii proprii. 



• caracterul teleologic al activităţilor extracurriculare se referă la orientarea acestora către o 
finalitate sau un set de rezultate, ce se materializează în principiu în transformarea şi/sau evoluţia 
individuală. 

• caracterul formativ al activităţilor extracurriculare se referă la fundamentul pe care-l oferă 
aceste activităţi pentru dezvoltarea şi desăvârşirea individului în plan psihologic, social şi cultural. 

Activităţile extracurriculare se evidenţiază prin aspecte particulare precum: 
➢ caracterul facultativ sau opţional, elevii participând datorită intereselor şi curiozităţi; 
➢ personale;proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor extracurriculare nu sunt acţiuni 

formale 
Implicarea ambilor participant educaţionali: 
✓ valorificarea potenţialului individual al educabilului, prin asigurarea unui cadru optim 

manifestării aptitudinilor personale; 
✓ există o varietate de forme de manifestare ale activităţilor extracurriculare, cu structuri mult 

mai flexibile decât cele specifice cadrului formal de educaţie; 
✓ dezvoltă munca în echipă şi învăţarea prin cooperare, dar şi individualizarea învăţării; 
✓ nu sunt realizate printr-un demers abordat exclusiv din perspectiva unei discipline, ci 

presupun de cele mai multe ori o abordare pluri sau interdisciplinară; 
✓ evaluarea este facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără 

note sau calificative oficiale. 
Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 

anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. **** 

In unele situaţii, activităţile extracurriculare pot determina o „pierdere de timp” sau o distragere 
a educabilului în defavoarea activităţilor educative formale. Însă, dincolo de orice, nu trebuie să avem 
în vedere doar activitatea în sine, ci natura particulară a experienţei individuale a educabilului, în 
cadrul activităţii care devine cea mai interesantă pentru.  

Din aceste considerente, rolul şcolii şi al cadrului didactic (în colaborare cu alţi factori 
educaţionali, precum familia, anumite grupuri la care aderă elevii) este acela de a furniza cele mai 
valoroase activităţi extracurriculare pentru dezvoltarea elevului şi a-l îndruma spre acestea. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să 
se adapteze.” (Maria Montessori) 
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SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI - PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR  DIMA - DAFINOIU STELUȚA                  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 BRĂILA                               

GRUPA MIJLOCIE STEP BY STEP                                                             
SĂPTĂMÂNA: 5-7.05.2021 / AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” 

TEMĂ INDEPENDENTĂ:  ”SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI” 
DATA 

ZIUA 

INTERVAL 

ORAR 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DIMINEAŢA 

M
IE

R
C

U
R

I  
5.

05
.2

02
1 

8,00 – 9,00 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice 
servirii gustării, îngrijirii personale;  ALA-Joc liber   

9,00 -11,30 

 

Rutina-Gimnastica de înviorare 

ALA - Jocuri pe centre de interes- Manipulative: ”Coșuri pentru ouă” 
(combino, mozaic);  Joc de rol: „De-a gospodinele”; Știință: „Drumul 
iepurașului la coșul cu ouă” (labirint)    

ADP – Întâlnirea de dimineață: ”Ce  aduce iepurasul?”; salutul, 
prezența, calendarul naturii 

ADE- Activitate integrată „Vizita iepurașului”-DLC+ DEC 
(“Iepurașul de Paște”-memorizare 
https://www.youtube.com/watch?v=mA_B3FCCVqY ;  cântec “Colind 
de Paște”-audiție  https://www.youtube.com/watch?v=P28mCt4gIIw  ;  
joc muzical  “A venit un iepuraș”  
https://www.youtube.com/watch?v=zhSm4z43bxo&list=PLWbvs0Z13
m7iwH4O04QSTxJQQS1bv6whb 

11,30-12,30 ALA-”Fă ca iepurașul” (joc de mișcare);  Momentul de poveste: 
”Povestea iepurașului de Paște” 
https://www.youtube.com/watch?v=ddHLSv8eyKU  

12,30-13,00 ADP-Deprinderi specifice plecării copiilor acasă;  învăţăm să salutăm. 

JO
I  

6.
05

.2
02

1 

8,00 – 9,00 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice 
servirii gustării, îngrijirii personale; ALA-Joc liber   

9,00 -11,30 

 

Rutina-Gimnastica de înviorare 

ALA- Jocuri pe centre de interes -Artă:“Coșul cu ouă de Paște”-
modelaj/colaj;  Alfabetizare: „Ouă încondeiate de Paște”-ex. grafice; 
Știință: ”De ce vopsim ouă de Paște?”(convorbire); 

https://www.youtube.com/watch?v=mA_B3FCCVqY
https://www.youtube.com/watch?v=P28mCt4gIIw
https://www.youtube.com/watch?v=zhSm4z43bxo&list=PLWbvs0Z13m7iwH4O04QSTxJQQS1bv6whb
https://www.youtube.com/watch?v=zhSm4z43bxo&list=PLWbvs0Z13m7iwH4O04QSTxJQQS1bv6whb
https://www.youtube.com/watch?v=ddHLSv8eyKU


 

ACTIVITATE METODICĂ 
 

 

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR 

 

ADP – Întâlnirea de dimineață: ”Cum ne-am pregătit de Paște?”- 
salutul, prezența, calendarul naturii 

ADE- Activitate integrată: ”Oul roșu și frumos” -DEC+DPM  
(Artistico-plastică-pictură; educație fizică-săritura de pe ambele picioare 
cu aterizare pe ambele picioare, fără elan-Joc ”Sări ca iepurașul”) 

11,30-12,30 ALA -”Oul în lingură”- (joc de îndemânare);  Momentul de poveste: 
„Povestea  ouălor roșii”  
https://www.youtube.com/watch?v=bYQDxUE0bVI  

12,30-13,00 ADP-Deprinderi specifice plecarii copiilor acasă;  învăţăm să salutăm. 

V
IN

E
R

I  
7.

05
.2

02
1 

8,00 – 9,00 ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice 
servirii gustării, îngrijirii personale; ALA-Joc liber   

9,00 -11,30 

 

Rutina-Gimnastica de inviorare 

ALA- Jocuri pe centre de interes- Stiință:  ”Ce sunt icoanele?”;  
Construcții: „Casuța iepurașilor”; Alfabetizare-”Citim imagini cu 
obiceiuri de Paște”; 

ADP – Întâlnirea de dimineață: „Iisus și copiii”- salutul, prezența, 
calendarul naturii 

ADE- DOS-Educație moral-civică: „Invierea  lui Iisus Hristos”- film 
de desene animate https://www.youtube.com/watch?v=PGHgUint_Ew 

11,30-12,30 ALA -”Unde am ascuns oul?” (joc de orientare spațială); Momentul de 
poveste:   ”Povești drăgălașe de Paște”       
https://www.youtube.com/watch?v=P8j15gRXXig                       

12,30-13,00 ADP-Deprinderi specifice plecării copiilor acasă;  învăţăm să salutăm. 

ZIUA INTERVAL 
ORAR 

TEMA 

MIERCURI 13.00-14.00 Identificarea resurselor didactice în mediul virtual. 

JOI 13.00-14.00 Pregătirea materialului pentru consilierea părinților. 

VINERI 13.00-14.00 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare. 

ZIUA INTERVAL 
ORAR 

TEMA 

Joi 6.05.2021 16.00-17.00 ”Respectarea  tradițiilor și obiceiurilor de Paște.”-dezbatere 

 Întâlnire cu părinții pe platform Zoom. 

https://www.youtube.com/watch?v=bYQDxUE0bVI
https://www.youtube.com/watch?v=PGHgUint_Ew
https://www.youtube.com/watch?v=P8j15gRXXig


 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII - ”SĂ OCROTIM NATURA!” 

 

COORDONATOR ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE –                                                                 
Prof. înv. primar DIMCEA CARMEN                                                                       

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU STANIAN”, PLOIEȘTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANȚI – elevii clasei a III-a ( 22 elevi) 

ARGUMENT – NEVOIA EDUCĂRII COPIILOR ÎN ADOPTAREA UNEI ATITUDINI 
ECOLOGICE FAȚĂ DE MEDIU 

Obiective: 

• încurajarea iniţiativei individuale şi de grup; 
• conştientizarea şi asumarea responsabilităţii pentru protejarea mediului ; 
• dezvoltarea unui comportament socio-ecologic adecvat care să integreze atitudini 

pozitive; 
• educarea copiilor în spiritul ecologic și importanța conservării naturii. 

 
RESURSE UMANE – elevi și cadre didactice;  

RESURSE MATERIALE -  aparat foto, laptop, videoproiector, coli de scris, blocuri de desen,  
acuarele, dosare,  panou. 

LOC DE DESFĂȘURARE – parcul, pădurea și  sala de clasă . 

ACTIVITĂȚI ȘCOLARE   

1. Pădurea în operele scriitorilor români - selectarea unor fragmente din operele scriitorilor 
Calistrat Hogaș, Ioan Grigorescu, Alexandru Vlahuță și citirea lor în mijlocul pădurii;  

2. Un parc mai curat – Echipați corespunzător, cu mănuși și saci de gunoi, elevii au strâns 
numeroase deșeuri, ambalaje, sticle și alte gunoaie aruncate de oameni mai puțin preocupați de un 
mediu curat. Au fost încântați când la sfârșitul activității au constatat că locul de joacă este curat 
datorită implicării lor. Au fost felicitați pentru inițiativa de ecologizare de către persoanele ce se 



plimbau prin parc. Activitatea a avut efecte pozitive nu numai asupra mediului inconjurător, ci și 
asupra elevilor, care au trăit o experiență unică. Ei știu să prețuiască mai mult acum un mediu curat. 

3. Atelier de reciclare creativă - activitate artistico- plastică/ expoziție 
4. Pădurea, un colț de rai - prezentare power-point/ creații literare 
5. Ecologizarea Parcului Olimpia  
6. Chestionar - Impresiile micilor ecologiști 
 

EVALUARE: -  portofoliu 

                           -  creații plastice/ creații literare/ design vestimentar 

                           -   chestionar cu impresiile copiilor despre activități. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Întărirea legăturii școală-familie prin activitățile extrașcolare on - line 
 
 

Prof. itinerant/de sprijin Din Maria-Minodora 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, județul Vâlcea 

 
 
”Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri”, spunea Jean Jacques 
Rousseau. 

 
În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, ea depăşind 

limitele exigenţelor naţionale şi tinzând spre universalitate, spre patrimoniul comun al umanităţii. 
Conform Convenției cu privire la Drepturile Copilului, copiii trebuie să fie protejaţi împotriva oricărei 
forme de discriminare și au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de şanse şi 
dezvoltarea personalităţii lor.  

Proiectele educaţionale oferă în permanenţă atât copiilor, cât şi cadrelor didactice, oportunitatea 
unor noi conexiuni, unor contexte de învățare.  

Cadrele didactice şi copiii au posibilitatea realizării unui real schimb de experienţă care să 
sporească unele capacități precum comunicarea şi cooperarea între persoanele implicate, să creeze 
legături, dezvoltând la copii sentimente şi atitudini morale precum solidaritate umană, acceptare, 
respectarea drepturilor celorlalți. 

În această perioadă, în care am fost nevoiți să respectăm distanțarea socială, am încercat să ne 
adaptăm și să realizăm activitățile extracurriculare on-line minunate, să putem desfășura acțiuni prin 
care să le dezvoltăm copiilor competențe și abilități cognitive, reglatorii, cât și competențe care țin de 
motricitate și autonomie personală.  

Prin toate aceste activități am încercat să le oferim copiilor cu cerințe educaționale speciale 
diverse experiențe utile și instructive, practice, cu sprijinul membrilor familiei, să cultivăm emoții 
pozitive și să creăm momente de relaxare utile și instructive atât pentru copii, cât și pentru membrii 
familiei.  

Implicarea directă a copiilor în astfel de activități este o modalitate optimă de a-i distrage de la 
utilizarea excesivă a gadgeturilor, pe care le-am folosit foarte des în timpul învățării on-line. 

Pentru ca un copil să se dezvolte armonios, este bine să existe o colaborare optimă între cadre 
didactice și părinți, familia copillului. Astfel, copilul se simte în siguranţă, atât emoţional cât şi fizic, 
simte că primește sprijin din toate direcţiile.  

În cadrul activităților extracurriculare am pus accent pe adoptarea atitudinilor pozitive ale 
elevilor față de ei înșiși, a formării unui stil de viață sănătos și echilibrat. De această dată, în timpul 
săptămânii ”Școala altfel”, am ales ca parteneri frații, surorile, părinții și chiar bunicii elevilor, cu 
care am acționat împreună pentru a crea activități minunate, chiar și stând acasă, în sânul familiei și 
realizând chiar tururi virtuale pentru a descoperi lucruri noi în diverse muzee ale lumii. 

Toate activitățile desfășurate le-am încadrat în categoria celor care vizează parcurgerea unor 
paşi spre o societate tolerantă, cu încredere în fiecare elev, dar este nevoie de suflete calde, sensibile 
şi de multă implicare și, în mod special, de sprijinul familiei. 



 
Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 
Dinca Daniel Victoras 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par în unele situaţii plictisitoare și stresante pentru 

un copil care trebuie să învețe singur de multe ori și să rezolve un volum mare de teme de pe o zi, pe 

alta.  

Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele activităţi online gândite special să-i dezvolte 

personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 

lui  activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 

și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 

școlii.  

Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 

imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un viitor sănătos 

ca adult. 

Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 

trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim 

virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 

perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 

puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 

educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

 

Organizarea de vizite virtual ale unor muzee, obiective istorice îi ajută pe copii să reducă 

distanţele cu ajutorul unui simplu click, locuri în care nu vom ajunge poate nicio dată în viaţa reală.  

 
 
 



 
Tradiții și obiceiuri... altfel 

 
 

Prof. Dincă Nicoleta - Adelina 
G. P. P. „Floare de Colț”, Pitești 

 

 
Importanța activităților extracurriculare la orice nivel de învățământ, dar mai cu seamă la 

vârstele timpurii, atunci când copiii acordă interes maxim lumii înconjurătoare, nu poate fi negată, ci 
dimpotrivă exploatată din plin, pentru ca toți factorii educaționali să poată beneficia de pe urma ei.  

Activităţile extracurriculare dezvoltă gândirea şi întregeşte procesul de învăţare, lărgește sfera 
înclinaţiilor   şi   aptitudinilor   preşcolarilor, contribuind și  la petrecerea utilă și plăcută a timpului 
lor liber. De aceea, și copiii cer și arată un interes crescut acestor tipuri de activități, îmbinând utilul 
cu plăcutul, învață lucruri noi și devin creativi, chiar fără să conștientizeze acest lucru. 

Indiferent de tipul activității extraşcolare, este important să antrenăm trei factori implicaţi în 
actul educaţional: 

- copiii – prin responsabilităţi individuale şi de grup; 
- familia – prin   susţinere   morală, financiară, sau   chiar   implicare   în organizarea activităţilor; 
-  școala/grădiniţa   –   prin   elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre cei doi 

factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă  și care se pot desfășura 

chiar și în perioada restricțiilor impuse de pandemia actuală sunt incluse toate formele de acţiuni care 
se realizează în afara programului educativ: plimbări,   ieşiri   în   natură,  excursii, vizite, serbări   cu   
diferite   ocazii (fie ele și online),   concursuri, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc.  

De aceea, pentru a marca împreună cu copiii și părinţii acestora Sărbătorile Pascale, chiar dacă 
situația de anul acesta nu ne-a permis să facem acest lucru față în față, am apelat la modalitățile pe 
care platformele și aplicațiile online ni le oferă din plin, îmbinând astfel tradiționalul cu modernul.  

Atât părinții, cât și copiii au răspuns pozitiv la îndemnul de a împărtăși cu noi, cadrele didactice, 
această emoție curată dată de ceea ce înseamnă Învierea lui Hristos, tradițiile sărbătorii Paștelui, 
obiceiurile din bătrâni, precum și activitățile ce țin de aceste evenimente sacre.  

Astfel, prin intermediul aplicației Whatsapp, părinții ne-au trimis fotografii cu participarea 
preșcolarilor la obiceiurile specifice sărbătorilor de Paști din zonele rurale în care locuiesc bunicii lor, 
dar și din mediul urban în care își au domiciliul, cu participarea la denii și la Slujba de Înviere.  

De asemenea, am inițiat cu această ocazie un concurs online de încondeiere/vopsire/decorare a 
ouălor de Pasti, realizate de copii, în urma cărora toți copiii au primit în format printabil diplome de 
participare, precum și diplome cu premii. 

 
Rolul activităţilor extracurriculare enumerate mai sus este multiplu: 
 
- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
- participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
- sunt caracterizate de optimism şi umor; 
- creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 



- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 
În acelaşi timp, aceste activităţi extracurriculare au un caracter colectiv care conduce la întărirea 

legăturilor dintre cei mici, mai ales dacă aceștia sunt la începutul unui ciclu școlar, îi învaţă să trăiască 
în grup şi să aparţină unui grup. 

De aceea, considerăm că activitățile extrașcolare au și rolul de a menține uniți factorii 
procesului de învățământ: copii, părinți, cadre didactice, prin împărtășirea de experiențe benefice 
pentru învățare. 

 
 

  



 

ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE - IMPORTANŢA, MODALITĂŢI ŞI 
EXEMPLE DE REALIZARE A ACESTORA                                                                      

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 

EDUCATOARE: DINU CRISTIANA-LARISA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZĂ DE SOARE” URZICENI, 

IALOMIŢA 
 
 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum  
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

În contextul pandemiei, activităţile extraşcolare din grădiniţa noastră s-au desfăşurat pe 
platforma educaţională Kinderpedia, prin intermediul căreia am realizat activităţi ce au redat 
importanţa sărbătorilor, obiceiurilor şi tradiţiilor din ţara noastră. Activităţile extraşcolare desfăşurate 
au demonstrat un succes vizibil în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale copiilor, în formarea 
deprinderilor afective, în interesul şi construirea unor noi personalităţi, personalităţi mult mai 
creative, empatice şi cunoscătoare de frumos. Aceste activităţi le-am defăşurat prin intermediul 
diferitelor tehnici de creaţie, precum confecţie, aplicaţie, tehnica suflării cu paiul, tehnica folosirii 
hârtiei mototolite, dactilopictura, pictura pe tuburi de hârtie, confecţii din sticlă, tehnici prin care 
copiii şi-au manifestat interesul şi atenţia cu privire la sărbătorile, tradiţiile şi obiceiurile din ţara 
noastră. Bineînţeles că, aceste activităţi au fost coordonate împreună cu ajutorul părinţilor, prin 
parteneriatul cu aceştia, copiii au dispus de cât mai multe materiale necesare activităţilor şi de cât mai 
multe încurajări şi motivaţie.  

Un exemplu de activitate extraşcolară desfăşurată în contextul pandemiei a fost concepută odată 
cu întâmpinarea sărbătorii Naşterii Domnului. În cadrul acestei activităţi, obiectivele propuse au fost: 
să  prezinte  semnificaţia  tradiţiilor  şi  obiceiurilor  de  Crăciun, să  se  implice   în  amenajarea   unui  
spaţiu  festiv   specific   celei  mai mari  sărbători   creştine  şi  în  rolul  de  colindători,  respectiv  
gazde, să transmită  din generaţie  în  generaţie  obiceiurile locale  de Moş Crăciun, să  aprecieze 
valorile  naţionale  tradiţionale, sa cânte cantece de iarna si colinde.   

Copiii in perioada proiectului tematic au discutat,împreună cu părinţii,bunicii despre 
caracteristicile iernii, despre sarbatorile de iarna. Au lucrat  individual materialele încărcate pe 
Platorma Kinderpedia,îndrumaţi şi ajutaţi de părinţi. Din postările părinţilor s-a putut constata bucuria 
copiilor, incântarea lor de toate lucrarile si activitatile pe care le-au desfasurat in aceasta perioada, au 
lucrat cu bucurie, realizand toate lucrarile cu mare atentie, cu indemnare si placere. Pentru asteptarea 



si primirea cat mai frumoasa a lui Mos Craciun, prescolarii grupei mari „ Voiniceilor”, au pregatit 
poeziile si cantece de iarna sugerate şi postate de noi pe Platormă,iar la întâlnirea avută în cadrul 
videoconferinţei programate, fiecare a avut prilejul să cânte un colind, să recite o poezie. 

 
În concluzie, activitatile extracurriculare contribuie la gândirea si completarea procesului de 

învatare, la dezvoltarea înclinatiilor si aptitudinilor scolarilor, la organizarea rationala si placuta a 
timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participa într-o atmosfera de voie buna si 
optimism, cu însufletire si daruire, la astfel de activitati. Potentialul larg al activitatilor 
extracurriculare este generator de cautari si solutii variate. Succesul este garantat daca ai încredere în 
imaginatia, bucuria si în dragostea din sufletul copiilor, dar sa îi lasi pe ei sa te conduca spre actiuni 
frumoase si valoroase. 
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 
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Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Am văzut un titlu la știri: Modul în care am făcut școală în ultimele cincisprezece luni este și a 
fost o ”reimaginare”.A fost inovativ în anumite feluri, haotic și nesustenabil în altele. Dar a fost nou, 
diferit și, pentru mulți dintre noi și pentru majoritatea elevilor și familiilor, o completă schimbare în 
educație. Cred cu tărie că munca de îmbunătățire a experienței de educației a elevilor este una 
continuă. În fiecare școală arată diferit și chiar acum arată diferit din cauza pandemiei începute anul 
trecut.  

Eu consider că ceea ce am făcut a fost diferit. Am învățat foarte multe despre ceea ce 
funcționează, ceea ce nu funcționează și ce nu putem încă înțelege din cauza circumstanțelor unice 
din această perioadă. Am făcut greșeala de a utiliza câteodată cuvântul ”reimaginare” atunci când am 
vorbit despre schimbare. Dar de fapt nu trebuie să ”reimaginăm” prea mult în acest moment. Ceea ce 
este important și lucrurile asupra cărora trebuie să ne concentrăm în acest moment sunt chiar în fața 
noastră. Nu suntem în momentul în care să visăm la idei despre cum ar putea fi școala, suntem într-o 
realitate și o situație în care avem nevoie ca toată atenția să se îndrepte spre a face școala să 
funcționeze pentru toți copiii care sunt în acest moment în școli, utilizând uneltele, resursele și 
informația pe care o avem deja la dispoziție în acest moment. 

Dar, activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru 
formal (grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Activităţile extraşcolare, și în modul tradițional, dar și în cel online, au  unele  particularităţi  
prin care se deosebesc  de  activităţile şcolare.  Ele  sunt  diferite  din  punct  de  vedere  al  conţinutului, 
duratei,  metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii.  

Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au 
libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele 
elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate –parte componentă a educaţiei –
care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de 
responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și opţiune.  

Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. Având cel mai larg 
caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, 
spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, 
cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă  copilului  un  anumit  



comportament,  o  ţinută  adecvată  situaţiei,  declanşând  anumite sentimente. Prin activităţile la care 
participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și  artei.  

Participând l acţiuni  cu  caracter  artistic,  la  manifestări  cultural-artistice, vizionând spectacole 
de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. Organizarea  şi  
desfăşurarea  activităţilor  extraşcolare  respectă  anumite  condiţii:  sunt subordonate  procesului  de  
învăţământ  care  se  desfăşoară  în  clasă;  se  evită  supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară în colectiv, 
fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor trebuie să se ţină 
seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile de realizare pe 
care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. Activitatea educativă școlară și 
extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în 
contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, 
o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.  

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 
Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. 

Eu pledez și voi pleda pentru modul tradițional. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt 
atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în 
valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri  

în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Cuvântul „turism” are în zilele noastre sensuri care vizează o mare complexitate de situaţii, de 

la necesitatea firească de a cunoaşte, de a vedea sau de a descoperi, până la cerinţele reconfortării 
fizice şi/sau intelectuale. 

În condițiile actuale, când nu mai pot fi organizate excursii școlare, am căutat modalități 
potrivite pentru a suplini lipsa acestora. Călătoriile imaginare constituie, în acest moment, o 
alternativă de luat în seamă. Ce înseamnă, de fapt o călătorie imaginară? Sunt de luat în calcul mai 
multe variante: lecturarea cărţilor de călătorii, vizionarea unor emisiuni de televiziune sau a unor site-
uri care prezintă diferite regiuni ale Terrei.  

Oricât de mult am călători „într-o viaţă de om”, niciodată nu vom reuşi să vedem şi să 
cunoaştem totul. Deseori, chiar şi regiunile vizitate de noi rămân numai parţial cunoscute. Lectura 
cărţilor de călătorii completează şi subliniază adeseori chiar şi priveliştile pe care le-am admirat la un 
moment dat.  

Atunci când reconstituim scenele descrise într-o carte de călătorii sau încercăm să vedem „cu 
ochii minţii” peisaje fermecătoare sau locuri aride şi inaccesibile sau să trăim, pentru câteva clipe, 
alături de locuitorii unor ţinuturi îndepărtate devenim, de fapt, tovarăşul de călătorie al autorului şi, 
în acelaşi timp, ne autoinstruim. Se spune că din cărţile de călătorii învăţăm mai multă geografie şi 
istorie decât din manualele şcolare, cunoaştem domeniile cele mai variate ale artei, facem, mijlocit, 
investigaţii în domeniul biologiei, mineralogiei, ecologiei, hidrologiei etc, totul fără nici un efort de 
memorare, fără „toceală”. Este, probabil, cel mai agreabil mod de a ne completa cultura generală şi 
de a lua contactul cu locuri îndepărtate, la care nu are acces oricine.  

În cadrul programului „Școala Altfel”, desfășurat în cadrul școlii online, am organizat o 
excursie virtuală la Comana. Excursia era planificată dar noile condiții și restricțiile ne-au împiedicat 
să mai desfășurăm în mod real această vizită.  

Obiectivele vizate au fost: Parcul de aventură Comana, Mănăstirea Comana și Moara de hârtie. 

Am vizitat virtual aceste obiective, apoi am discutat despre ce au văzut, ce i-a impresionat.   

Parcul de aventură Comana este situat în Delta Neajlovului. Urmărind imaginile, câțiva dintre 
elevi au făcut comparație între această deltă și Delta Dunării. De asemenea, au făcut comparații între 
acest parc și un alt parc de aventuri în care fusesem în altă excursie.  

Mănăstirea Comana este ctitorită de către Vlad Țepeș în anul 1461 ca o mănăstire-cetate. 

Moara de hârtie a fost inaugurată în anul 2011 ca atelier-muzeu. Aici se dorește reînvierea, 
păstrarea și transmiterea tradițiilor meșteșugărești. Moara de hârtie reprezintă un atelier-muzeu și un 
loc unde hârtia este fabricată din hârtie reciclată și diverse plante. În anul 2016, aici a fost deschis și 
Satul Meșteșugurilor, constând în șapte ateliere unde oamenii practică și învață vizitatorii meșteșuguri 
aproape uitate: prelucrarea lemnului, fierăria, prelucrarea stufului, olăritul, țesutul, morăritul 
tradițional, prelucrarea fructelor, legumelor și a plantelor medicinale.     



Am vizionat și o animație 3D despre fabricarea hârtiei. Am discutat despre diferitele modalități 
în care am putea reutiliza hârtia, astfel încât să salvăm cât mai mulți copaci de la tăiere, să economisim 
apa, energia și să protejăm mediul înconjurător. 

După vizita virtuală elevii au avut de realizat diverse sarcini. Având clase simultane, sarcinile 
au fost diferite: elevii clasei pregătitoare au avut de realizat un desen în care să se imagineze pe ei în 
parcul de aventuri și să scrie câteva propoziții despre fiecare dintre cele trei locații. Cei de clasa a 
treia au avut de scris o invitație pentru părinți, colegi, prin care să-i invite să viziteze unul dintre 
aceste obiective turistice, să scrie câteva repere istorice referitoare la Mănăstirea Comana și să 
descrie, în câteva propoziții ce i-a fascinat în această excursie.  

În Parcul de aventuri Comana există Pasarela dorințelor. Am încheiat activitatea invitând 
fiecare elev să spună care este cea mai mare dorință a lui/ei.  

Desigur, nici o carte de călătorii, oricât de bine scrisă, nici o imagine sau film, nu pot înlocui 
realitatea, dar ele constituie o alternativă demnă de luat în seamă atunci când posibilităţile de a călători 
sunt limitate.     

 

Bibliografie și și link-uri utilizate: 

Popescu, Ion, Pe meleagurile patriei cu copiii noştri, Bucureşti, Editura Didactică şi 
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https://www.youtube.com/watch?v=FBJliFdRjr0  

https://www.youtube.com/watch?v=XlKWkN6nJ9g  

https://www.youtube.com/watch?v=ewUCJ8LuGCY  

https://www.youtube.com/watch?v=6iDX9EyX9yo  

https://www.youtube.com/watch?v=TNpIHk0gFCQ  

https://www.youtube.com/watch?v=wpmfXaB9npE  

https://www.mozaweb.com/ro/Extra-Animatii_3D-Fabricarea_hartiei-272934  
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Școala de acasă – o provocare nouă pentru elevi                                                                                                        

și o oportunitate pentru profesori 

 
Autor: Prof. Mariana Dinu 

Școala Gimnazială ”Petre Ghelmez” Bucuresti 
 
 

 

Activităţile extracurriculare si extrascolare sunt activităţi complementare celor de învăţare, 
realizate în conformitate cu Curriculumul national, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă 
interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber 
într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi diverse, menite să le întregească educaţia 
şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip 
de activitate, care îmbracă cele mai variate forme. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților, care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. De 
asemenea, rolul lor este esențial în formarea unor anumite competențe ale individului, necesare 
atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă Aceste activitati 
urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital 
și utilizarea acestuia în scop academic. 

Pe perioada în care toate activitățile s-au mutat din clasa,”acasă”, elevii s-au dovedit extrem de 
rezistenți și sociabili, s-au implicat în proiectele europene implementate la nivelul școlii si coordonate 
de o echipă de profesori, care s-au adaptat într-un timp scurt la cerințele învățămantului online, 
dezvoltându-și competente de proiectare virtuală a activităților prevazute in calendar. 

Este important să evidențiem avantajul proiectelor europene precum Programul Erasmus+ si 
eTwining care ofera o platformă virtuală de comunicare, colaborare, demarare proiecte și schimb de 
informații pentru personalul didactic ce activează în școlile din țările europene participante, unde 
elevii au oportunitatea să colaboreze cu alți elevi, ocazie cu care să înțeleagă existența unor sisteme 
de învățământ și moduri de gândire diferite. Aceste schimburi bazate pe colaborare îi motivează pe 
elevi să se implice in activități variate iar experiența acumulată le va crea, treptat, un sentiment mai 
plenar de apartenență la scoala noastră și chiar le va stimula sentimente de patriotism (drag de țară, 
limbă, tradiții etc). Toate acestea devin, în timp, catalizatorul procesului de reînnoire a motivației 
elevilor de a acționa ca vectori ai schimbării. De 33 de ani, programul Erasmus+ oferă profesorilor și 
elevilor o platformă de comunicare, încurajându-i să creeze rețele  internaționale și să invețe unii de 
la alții. 

In cadrul proiectului ” We can succed”, în parteneriat cu Turcia și Macedonia de Nord, elevii 
școlii noastre au desfășurat următoarele activități: 

”Concurs de logo-uri si sigle pentru proiect”- elevii au reprezentat grafic prin simboluri, 
imagini mesajul proiectului, au descoperit și invățat să utilizeze diferite aplicatii: Canva, Logo Maker 
, Poster Maker &Poster Designer, etc. 

′′ Împreună pentru un internet mai bun ′′- elevii din cele trei țări s-au întâlnit intr-o dezbatere 
online pentru a rezolva următoarele zone tematice: Distribui responsabil pentru a nu răspândi 
informații false; Îmi protejez conturile și dispozitivele; Am grijă de mine; Am grijă de alții; Soluțiile 
identificate în urma schimbului de experiență vor fi implementate în școala lor. 



”Meseriile viitorului”- elevii au vizionat materiale video cu meseriile viitorului, au realizat 
scurte bibliografii a unor personalități, oameni care au cunoscut succesul în diferite domenii: 
literatură, artă, sport, tehnologie etc., au lucrat interactiv utilizând aplicatia book creator și padlet. 

Tehnologia îi încurajează pe elevi să colaboreze mai mult, oferindu-le posibilitatea de a 
comunica, de a lucra la proiecte de echipă și de a-și împărtăși punctele forte, indiferent de timp sau 
locație. Pe măsură ce elevii lucrează împreună, ei învață cum să asculte, să lucreze bine cu ceilalți, să 
lucreze prin colaborare pentru a rezolva probleme, a găsi cea mai bună soluție și de a câștiga încredere 
în cunoștințele și abilitățile lor, ceea ce ar putea face din acesta cel mai mare beneficiu pentru profesia 
lor din viitor. 

Avantajele implicării elevilor in activițătile online derulate în cadrul proiectelor europene au 
fost evidente, aceștia au beneficiat de un grad mai mare de autonomie, si-au asumat singuri 
responsabilitatea propriilor acțiuni, au invățat să folosească diferite aplicații și să-și prezinte virtual 
creațiile, ideile și părerile. 

  



 

Importanța activităților extrașcolare la copiii cu Cerințe Educaționale Speciale 
 
 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bacău 
Prof. psihopedagog, Mariana Dioșteanu 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori - “Descoperirea copilului”) 

 
Rolul important al activităților extrașcolare este faptul că îl fac pe copil mai responsabil, iar 

această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități  extrașcolare 
ajută copilul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să 
socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul copiilor cu CES, care întâmpină dificultăți de 
comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități extraşcolare sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o 
lume dominată de mass-media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extraşcolare își au rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor cu 
CES. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor cu 
CES în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul 
ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de învățare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia școlară, realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere 
etc. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele. 

Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor cu CES și 
de respectare a acestora trebuie să fie dominanțele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a 
aptitudinilor. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii cu CES pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg din natură sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. Copiii cu CES sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite sunt atractive pentru copiii cu CES. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor cu CES li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Acești copiii se autodisciplinează, prin faptul 



că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul 
are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
cu CES pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv depinde în primul rând de profesor, de talentul său, 
de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care: 

- valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 
- organizează într-o manieră placută și  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învățămant; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
- au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; 
- participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susținută; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 
- sunt caracterizate de optimism și umor; 
- creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

      
Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi “a noastră”, ci va fi “a lor”. 

  



 
RELAȚIA FAMILIE - GRĂDINIȚĂ - PRIMUL PAS SPRE REUȘITA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 
PROF, DÎRDALĂ IONELA NICOLETA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 16 FOCȘANI 

 
 

,,Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi 
reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (Child`s Appeal) 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională 
și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă 
copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a 
părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un 
randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de dezvoltare 
şi în acest scop participă numeroşi factori, dintre care cei cu importanţă semnificativă sunt şcoala, 
grădiniţa şi familia. Important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este colaborarea eficientă 
între aceşti factori educogeni. Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini 
dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalităţii 
acestuia.  

Necesitatea colaborării grădiniţă-familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi factori 
educaţionali: asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educare a preşcolarului. Nu vor 
exista rezultate pozitive ale actului educaţional dacă nu există corelare perfectă între influenţele 
educative. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  

La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de 
sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în dezvoltare 
etc, acesta fiind prea mic pentru a se putea exprima. În familie se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În 
realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple de 
comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e 
rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât, aceștia reprezentând mereu un model pentru 
copii..  

Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării lui 
cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, 
să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l 
ajute pe copil, în înţelegerea şi lămurirea unor probleme Activitatea educativă din grădiniţă și mai 
târziu școală nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi 
mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, 
complexă şi unitară a instituției cu familia. 

Grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, deţine 
mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în 
parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul 
copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra 



elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o 
comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru 
ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibăCăldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, 
încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim 
întotdeauna timpul necesar. Astfel, educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod 
să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui sufletească, să înlăture 
eventualele carenţe educative. 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 
individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării 
sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. Primul model oferit copilului este 
familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund evoluţia viitoare a copilului 
(G. Mauco). 

O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă 
pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în 
jurul nevoii pe care o are copilul de a fi în societate. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a 
asigura dezvoltarea copilului in programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a 
crea părinţilor respect de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buniÎn concluzie, 
dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la aceasta vârstă depinde în mare masură şi de cadrele 
didactice, dar şi de părinti şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educaţional în favoarea 
unei educaţii de bună calitate. 
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Activități extrașcolare realizate în pandemie 

 

Prof. înv. primar, Dîrvariu Anca                                                                                  
Școala  Gimnazială „Ștefan cel Mare” – Botoșani 

 

În perioada în care trăim apar multe schimbări: orele de curs se fac online, angajații sunt 
stimulați să lucreze de la domiciliu. Adaptarea s – a făcut într –un ritm nesigur pentru părinți, elevi, 
profesori. Școala online și timpul petrecut acasă pot fi o șansă de a consolida relația școală – familie, 
părinte – copil. 

Din martie 2020  ne –am descurcat cum am putut prin situații de carantină și învățare de acasă. 
Problemele familiilor sunt legate de așteptările nerealiste, dar și de lipsa tehnologiilor necesare pentru 
învățarea online, mai ales când și părinții au nevoie de acces la ele pentru a lucra de acasă. 

Chiar dacă în această perioadă locațiile fizice au fost închise, copiii pot explora și desfășura 
activități extracurriculare în mediul online. Aceste activități joacă un rol important în formarea 
personalității sau a unor competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală armonioasă. Copiii por să își descopere talente și pasiuni, dar și să își dezvolte diverse 
abilități interpersonal. Activitățile extrașcolare sunt spre avantajul celor care le urmează. 

Activități tehnico – stiințifice. Copiii se pot înscrie la diferite cluburi unde instructorii si-au 
adaptat curricula pentru noul format online.  

Ateliere de artă. Se poate amenaja un loc special pentru creație, oferindu – i copilului 
posibilitatea de  „a ieși” în natură printr – un curs online de pictură sau sculptură. 

Tururi virtuale. În această perioadă multe muzee, grădini zoologice și botanice pot fi vizitate în 
regim virtual. Copilul poate să - și îmbogățească cunoștințele despre comunitate, civilizații, 
personalități marcante cu ajutorul tururilor virtuale. (https://muzeulvirtual.ro/tur-virtual/, 
http://www.360trip.ro/muzeulaviatiei, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-cantacuzino-
bucuresti-tur-virtual-video ) 

Dansul. Pentru a face puțină mișcare, profesorii de la Palatele Copiiilor au realizat cursuri de 
dans online. Sunt și aplicații în care se pot urmări coregrafii ale unor dansuri. Dansul este relaxant si 
distractive pentru întreaga familie. Dansează! 

Youtube.Youtube este locul unde se găsesc o varietate de videouri interesante care satisfac 
curiozitatea legată de aproape orice subiect.Există un canal Youtube pentru fiecare tip de pasiune pe 
care o are copilul. 

Facebook Messenger Kids. Este important să se păstreze legătura cu prietenii, așa că se poate 
comunica cu ei prin intermediul aplicațiilor online.  Se poate utilizaFacebook Messenger Kids , iar 
aici părinții se pot asigura că persoanele necunoscute nu intră in contact cu ei.  

Jocuri. Se poate aminti de cubul Rubik ( care stătea ascuns printre rafturi) sau puzzle –uri, care 
pot antrena gândirea logică, atenția, răbdarea, concentrarea. „Piticot” ,  „Nu te supăra frate”, „Usborne 
– 50 jocuri în interior” , „Adevărat sau fals junior” – sunt jocuri care dau prilejul petrecerii unui timp 
eficient împreună cu frații sau părinții.  

Teatrul Țăndărică a pus la dispoziție o serie de piese ce pot fi vizionate online. 
Quivervision este o aplicație care combină coloratul cu tehnologia realității .Cfolosind această 

aplicație desenele pot prinde viață și se vede creația în format 3 D. 
Arta culinară. Copilul împreună cu familia poate petrece un timp amuzant, recreativ și educativ 

preparând diferite rețete de mancare sănătoasă.: supa de legume, sandvișul sănătos, salata aperitiv, 
prăjitua cu fructe.  Activitățile casnice vor veni cu o mulțime de lecții valoroase pentru copil, 
dezvoltându - și stima de sine, deprinderea unor abilități necesare vieții, independența, spiritual de 
echipă. 

https://muzeulvirtual.ro/tur-virtual/
http://www.360trip.ro/muzeulaviatiei
http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-cantacuzino-bucuresti-tur-virtual-video
http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-cantacuzino-bucuresti-tur-virtual-video


Sunt multe activități interesante care mențin copilul activ și curios și care îi vor dezvolta abilități 
și talente (încă) neștiute pentru un viitor promițător. Scoala – părinții – copilul ar trebui să fie într – 
o strânsă colaborare pentru că scopul fiecărui partener este să dezvolte copilului capacități necesare 
adaptării și dezvoltării într –o societate. 

 
 

  



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 
 
 

Prof. înv. primar, Haricleea Diugan 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca, Cluj 

 
 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv online în perioada în care cursurile pentru 

clasele primare au funcționat la distanță.  
Știm cu toții că activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii față în față. 

Un exemplu de bună practică a fost, organizarea la clasa a II-a, a două cluburi: unul de română 
și altul de matematică. Cluburile au fost ținute în timpul școlii online, o dată pe săptămână, la fiecare 
diciplină, în zile diferite. Erau puse în orar astfel încât să nu influențeze programul pentru restul zilei 
și durau câte o jumătate de oră. La comunicare în limba română am abordat exerciții de scriere 
creativă prezentate într-o formă interactivă, inspirate și de diverse site- uri și link-uri de pe internet.  

Avantajul acestor cursuri susținute online a fost acela că elevii nu mai puteau să se inspire unul 
de la altul și puteau realiza texte originale pe care le prezentau fără atât de multe emoții ca și în clasă. 
La matematică am stimulat mai mult gândirea logică prin rezolvarea unor probleme frumoase ca 
design, dar provocatoare. La niciunul din cluburi nu aveau temă, eventual să finalizeze textul sau o 
mică provocare din când în când la mate.  

Participarea a fost benevolă, din cei 22 de elevi au participat 18 la mate și 14 la română. După 
întoarcerea la școală am observat mai bine beneficiile realizării acestor cluburi: progresul copiilor în 
a scrie texte și curaj în a rezolva probleme. 

În momentul în care școlile s-au redeschis, am realizat mai multe activități extrașcolare: am 
participat la diverse concursuri cu prezentare online cu unele lucrări realizate la școală (în domeniul 
artistic), am plantat flori în parcul școlii folosind cauciucuri uzate donate de unii părinți, pe care le-
am vopsit, dar am realizat activități și acasă (pe teme de nutriție).  

Se știe că alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv 
real de îngrijorare, și că România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), 
din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Traversăm o perioadă în care sedentarismul a crescut odată cu școala online, iar la reîntoarcerea 
copiilor la școală am observat că au luat în greutate mai mult de un sfert din ei. Atunci am decis 
participarea (cu implicarea părinților) în proiectul „Și eu trăiesc sănătos!”, Campania „Sendvișul vesel 
și sănătos.  

La școală am discutat despre alimentația sănătoasă și am realizat un proiect cu tema „Mărul-
regele fructelor”, proiect al clasei care s-a finalizat cu un lapbook.  Iar acasă, copiii trebuiau să facă 
niște sendvișuri sănătoase și haioase, sub îndrumarea părinților, respectând regulile de nutriție, adică 
multe legume și proteine, dar și grăsimi sănătoase. După ce sendvisurile au fost realizate, la finalul 
fiecarei saptamani, le trimiteam pe mail organizatorilor,  care le verificau și încărcau pe facebook, 
unde se putea da like. A fost o activitate foarte îndrăgită la care am reușit să mobilizez jumătate dintre 
copii. 

Iată cum lucrurile se pot schimba în mult mai bine, cu idei originale și adaptate vremurilor, cu 
implicarea părinților și a profesorilor, chiar dacă este pandemie și situația școlilor a fost oarecum 
dezechilibrată. 

Acestea sunt câteva exemple de activități extrașcolare benefice pentru copii și în veremuri de 
pandemie. Fie că sunt activități care implică lecții de nutriție, unde își vor forma obiceiuri sănătoase 



de alimentație pentru tot parcursul vieții și învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai 
bine, în timp ce experimentează cu ingredientele, fie că sunt activități de artă ca terapie sau în natură, 
la grădinărit, organizate la școală, fie că participă la cursuri suplimentare de logică și scriere creativă, 
toate au adus un plus în dezvoltarea copiilor.  

 
Imagini din lapbbok-ul: „ Mărul-regele fructelor” 
 
 

 
 

 

 

 
                

 

 



 

Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 

Prof. Dobre Manuela - Petronela                                                                                   
Grădinița cu program prelungit nr. 6, Constanța 

 
Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, evoluând. 

Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor 
educaţionale.  

Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în diverse 
activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le atrag 
interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activitățile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.  

În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin 
interpretarea unor roluri la serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene 
interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi 
dragostea faţă de copii.   

Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o continuare 
la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu în cadrul 
activităţilor din domeniul ştiinţe, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat 
pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară - 
vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa și îmbunătăţii cunoştinţele legate de aceste 
animale.  

De asemenea, activităţile extracurriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare 
realizate la grupă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă 
interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului.  

De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru a-i atrage pe copii. Dintre 
aceste activităţii putem exemplifica: - organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă; - 
vizionarea unor piese de teatru; - serbări şi şezători; - vizite şi plimbări (prin parcuri, grădini 
zoologice); - concursuri şcolare; - excursii şi tabere; - activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unor 
persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii locale şi a protejării mediului înconjurător; - proiecte 
educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădiniţe, şcoala, primăria, dispensarul, 
poliţia. (Inspectoratul Școlar Județean , Casa Corspului Didactic Giurgiu ,,Împreună pentru o școală 
mai bună”, CATEDRA- Revistă trimestrială de educație școlară, (2015)., p.1)                    

Câteva dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă în perioada de dinainte de această 
pandemie sunt: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, desfăşurarea 
unor concursuri în grădiniţă, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie, activităţi 
desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat  cu alte 
grădiniţe etc. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 
suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 
comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 
(Constantin C., et al, (mai 2020). p.8) 



Pe perioada desfășurării activităților didactice online, dacă ne raportăm la eficiența învățării de 
la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de 
învățământ, fiind o adevărată provocare pentru preșcolarii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei 
mai mici. 

Părinții au primit sarcini de la profesori cu referire la organizarea timpului și a activităților, 
sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru școala online sunt diferite: video, filmulețe cu 
activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru 
copil. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul educațional al interacțiunii și 
conectarea directă cu preșcolarul. 

Cadrele didactice implicate în școala online simt o nouă provocare – cea de a lua în vedere 
faptul că părintele se află în spatele copiilor și au posibilitatea să cunoască direct modalitatea de 
organizare a învățării. (Popa L., 2020, p. 64-65) 

Conform noilor reglementări numărul activităților extrașcolare a fost redus în format online. 
Astfel în grădinița noastră am încercat să realizăm doar ceea ce ni s-a permis precum: piese de 

teatru online (am transmis părinților linkul de acces pe pagina respectivă a celor de la teatru), 
concursuri în format online (am participat la concursuri precum: Concurs de desen online, cu mai 
mulți copii din județul nostru, împreună cu un profesor de desen, tema fiind ,,Primăvara mea,mama!” 
și alte concursuri ce au presupus efectuarea unor colaje, desene, picturi. care s-au desfășurat fie pe o 
pagină de Facebook, ori au fost trimise pe o adresă de email a organizatorilor. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda, chiar dacă această perioadă a venit 
cu multe schimbări.  

Astfel, având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un 
pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt mult mai  atractive şi îi determină pe copii să participe 
fără ca noi să îi forţăm. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE                                        
ŞI EXTRAŞCOLARE ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

Dobre Frăcea Eleonora                                                                                                         
Prof. înv. Primar Şcoala Gimnazială Nr. 79 Bucureşti, sector 4 

 

Nr. 
crt. 

  Data-ziua Denumirea 
temei/ activităţii 

                           Resurse/recomandări 

1 
 

11.01.2021 - 
LUNI 

1. Ziua lui 
MULȚUMESC!  

1. LLR- ,,11 IANUARIE - ziua internațională a 
cuvântului MULȚUMESC”, de Vali Slavu  -  citire, 
memorizare, recitare 
 
 
2. AVAP- Spun MULȚUMESC! - mesaje de 
mulțumire 
 
3. Prezentarea instrumentului digital Word Art 
WordArt – variante de ,,norișori” de cuvinte 
Norișori de mulțumire 
 

 
 
 
 

 2. Fii 
inventator!!! 
 

1. Inventează o jucărie folosind obiecte de acasă, 
obiecte reciclabile sau ce materiale dorești tu! 

2. Vizualizare -jocuri în familie (in loc de educatie 
fizica) jocuri de construcţii (cuburi, Geomag, Lego); 
- jocuri cu jetoane, sah, Monopoly;  
 -http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/ 
- jocul omonimelor:  
http://jocuridincopilarie.ro/omonimele/ 
- jocuri de mişcare („Vânătoarea de comori”, „Cald-
rece”)   
- https://www.infocons.ro/ro/pg-jocuri-
MjMyLTQtMTQw.html 
 

3. Realizează: 
Explozie stelară- jocuri de demult 
Brainstorming - jocuri din prezent 
Diagrama Wenn - Jocuri de demult/jocuri din 
prezent 

 
2 
 
 

 
12.01.2021- 
MARȚI 

 
De vorbă cu 
bunicii 

1. Discută cu bunicii, cu părinții despre vremurile de 
altădată! 
Ce este o șezătoare? 
Ce sunt strigăturile? Exemple! 
 
2. Realizează: 
Ciorchine -Traditii  
Cvintet-Traditie 
 

http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/
http://jocuridincopilarie.ro/omonimele/
https://www.infocons.ro/ro/pg-jocuri-MjMyLTQtMTQw.html
https://www.infocons.ro/ro/pg-jocuri-MjMyLTQtMTQw.html


 
3. 
 
 
 

13.01.2021- 
MIERCURI 
 
 

Experimente 1. Experimente 
-a) prezentate de dascăl: - Trei straturi de lichid  ( 
suc, ulei, alcool) 
                                           - Atracția unor obiecte de 
un magnet 
                                           - Apa și agrafe de birou, 
bănuți 
-b)prezentate de elevi:  -slime 
                                        -curcubeul cu bomboane 
                                         -baloane din spumă de ras 
 
2. Prezentare experimente pentru copii din 
auxiliarul ,,100 de experimente” 
 
3. Pictează altfel! 
-folosind  ceară,  ketchup, pasta de dinți, etc. 
-folosind paiul 
-folosind dactilopictura 
 

    
4 
 
 

 
14.01.2021 
–  
     JOI 

 

Fii profesor 
pentru colegii 
tăi! Învață-i 
ceva!!! 

 
-Minți istețe, dicție perfectă, mâini îndemânatice! 
 
 

 
5 

 
15.01.2021 - 
VINERI 
 
 

 
Pe urmele lui 
Mihai 
Eminescu 

 

1. Vizionare materiale despre marele poet Mihai 
Eminescu 
 

2. Citiți, recitați din poeziile lui Eminescu! 
 

3. Realizați: 
- desene, picturi, colaje, puzzle etc. inspirate din 
poeziile lui Eminescu 
 

 

  



 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 
 
 

Prof. înv. preșc. Dobrei Dorina Luminița                                                                                 
Grădinița P. N. Uric, Județul Hunedoara 

 

 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Fără a nega 
importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, 
adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, joacă un rol esențial în formarea personalității 
sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă. 

Activităţiile extracurriculare desfășurate în grădinițe contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea 
timpului liber în mod util şi plăcut, pentru a-i  apropia de viaţa socială, culturală a comunităţii în care 
trăiesc.  Ele oferă copilului oportunitatea de mişcare, interactiune  directă, exprimare liberă, relaxare, 
descoperirea unor lucruri noi, experimentarea diferitelor situaţii, etc 

A implica preşcolarii în activităţi de acest gen înseamnă a le dărui o emoţie, un gând, dincolo 
de activităţile de zi cu zi. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Activităţile extracurriculare se pot desfăşura atât în grădiniţă cât şi în afară sub atenta 
supraveghere a educatoarei. Activitățile extracurriculare organizate în grădinițe pot avea conținut 
cultural, artistic sau spiritual, conținut științific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple 
activități de joc, de participare la viața și activitatea comunității locale. 

În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre au fost incluse: teatre 
de păpuşi, plimbări, ieşiri în natură, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi 
grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, proiecte naționale, etc. 

În ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, 
ne am dat seama cât de importante erau aceste activităţi nu doar pentru copii, ci și pentru noi, cadrele 
didactice.  

Preşcolari au nevoie de astfel de activități prin intermediul cărora socializează mai uşor, trăiesc 
sentimente de bucurie, de încantare, leagă prietenii, cunosc locuri, întâmplări fapte diverse care le vor 
rămâne întipărite în minte peste ani, deoarece sunt la varsta la care fiecare noutate în viaţa lor 
înseamnă altceva.  

În continuare, aş dori să prezint programul activitățile extracurriculare pe care l-am conceput la 
nivelul grădiniţei în care activez şi care a cuprins activităţi diverse, de mare interes pentru preşcolari. 

• În luna septembrie 2020 am derulat activitatea denumită ,,Toamna”-frumuseţe, bucurie şi 
culoare” care  a  avut ca mijloc de realizare observarea naturii, colecționare de materiale din natură, 
activitate practică; 

• În luna octombrie 2020 am derulat activitatea denumită „Sărbătoarea Halowenului” care a  
avut ca mijloc de realizare familiarizarea copiilor cu obiceiuri şi tradiţii ale altor popoare; Promovarea 
diversităţii culturale prin realizarea unor măşti, accesorii de Haloween; 

• În luna noiembrie 2020 am derulat activitatea denumită „Mănânc sănătos, să cresc mare și 
frumos!” care a avut ca mijloc de realizare pregătirea unor mâncăruri sănătoase de către părinți în 
colaborare cu copiii – activitate online; 

• În luna decembrie 2020 am derulat activitatea denumită ,,Vine, vine Moş Crăciun” care a avut 
ca mijloc de realizare  prezentarea online a unor colinde de Crăciun; 



• În luna ianuarie 2021 am derulat activitatea ,,Somnoroase păsărele" - concurs online de 
recitări de poezii dedicate marelui poet român Mihai  Eminescu;  

• În luna februarie 2021 am derulat activitatea denumită ,,În lumea de vis a basmelor” care  a  
avut ca mijloc de realizare ilustrarea unor povești și povestiri; joc didactic:,,Recunoaşte personajul 
”,dramatizări, confecţionare de măşti a unor personaje îndrăgite; 

• În luna martie 2021 am derulat activitatea denumită ,,Martisorul –simbolul primaverii”, care 
a avut ca mijloc de realizare confecţionarea de mărţişoare şi felicitări pentru cei dragi; 

• În luna aprilie 2021 am derulat activitatea denumită ,,În aşteptarea sărbătorilor pascale” unde 
cei mici, împreună cu părinţii au realizat aranjamente de ouă frumos încondeiate, cu motive 
tradiționale, în tehnici diferite – activitate online; 

• În luna mai 2021 am derulat activitatea denumită „Să protejăm natura!” care a avut ca mijloc 
de realizare o activitate de ecologizare a curții grădiniței;w 

• În luna iunie 2021 ,,1Iunie-Ziua copilului!"- mijloc de realizare cunoaşterea semnificaţiei zilei 
de 1 Iunie, jocuri şi concursuri, concurs de desene pe asfalt. 

         
Din cauza pandemiei de Covid 19 o parte din activitățile extracurriculare. planificate s-au 

desfășurat în sisitem online, distribuinduse materiale părinţilor pe grup. În această perioadă, subliniez 
încă o dată cât de importantă este comunicarea cu familia, astfel ca şcoala la distanţă să fie o reuşită.    

Am colaborat foarte bine cu părinții copiilor care ne-au sprijinit şi ne-au fost parteneri fiind 
încantaţi de activităţile propuse, astfel încat feedback-ul din partea părinţilor a fost minunat. 

Scopul acestor activităţi a fost să stimuleze creativitatea și curiozitatea copiilor și a părinților, 
valorificănd la maxim mijloacele educative la care au acces în această perioadă și astfel să descopere 
noi laturi ale relației părinte-copil. 
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Grădinița în comunitate, comunitatea în grădiniță 

 
 

Prof. Dobrin Maria Mihaela,                                                                                                                           
Grădinița Zâna Florilor, sector 6 

 
 

Comunitatea are un rol important alături de grădiniță şi familie în educaţia copilului preșcolar. 
Grădinița se deschide spre mediul comunitar şi se fac propuneri de realizare a osmozei grădiniță- 
comunitate (şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală), în perspectiva înţelegerii grădiniței ca un 
centru cultural şi civic, centru complex de învăţare la îndemâna tuturor copiilor preșcolari.  

Parteneriatul educaţional dintre şcoală şi comunitate, trebuie sa devină o direcţie strategică 
principală în managementul fiecărei unităţi de învăţământ.  Pentru realizarea unui parteneriat 
educaţional eficient, toţi cei care sunt implicaţi, trebuie sa fie de acord cu valori fundamentale ca: 
egalitatea şanselor in educaţie, spiritul civic şi ataşamentul faţă de comunitate, comunicarea şi 
respectul reciproc, cooperarea şi colaborarea, disciplina şi responsabilitate, echilibru intre exigenţele 
genereale şi cele specifice.                                                                                                     

Cooperarea activă a grădiniței şi a profesorilor cu ceilalţi factori educaţionali, familia, 
comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale, trebuie să conducă la 
realizarea unor parteneriate viabile, de natură să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse 
ale copiilor.                                                                                              

Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea acestor activităţi comune. 
Instituţiile de învăţământ nu se pot dezvolta şi de asemenea nu pot oferi servicii educaţionale de 
calitate fără sustinerea şi implicarea hotărâtă a autorităţilor locale în rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă şcoala.                                                                                      

Prin programe şi acţiuni specifice se crează şi se dezvoltă legături multifuncţionale între şcoală 
şi societatea civilă. Ridicarea calităţii în educaţie este un obiectiv major al eforturilor de eficientizare 
a legăturilor obligatorii dintre grădiniță, comunitatea locală şi familiile copiilor, aceştia fiind 
beneficiarii direcţi ai efortului făcut de grădiniță în acest sens. 

În relaţia grădiniță-famile-comunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă, 
de simpatie şi admiraţie reciprocă, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare şi provocare. Relaţiile 
dintre grădiniță, copii, familiile acestora şi comunitate trebuie să fie bazate pe înţelegere şi colaborare, 
pe transmitere de informaţii şi prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra 
comportamentelor copiilor, pe trăiri afective şi emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare.  

Noi, Grădinița Zâna Florilor, organizaţia furnizoare de educaţie am asigurat și măsurat 
progresul înregistrat de copil, valoarea adăugată, calitatea, iar comunitatea locală, ca beneficiar 
indirect, s-a implicat în producerea, generarea calităţii în grădiniță în funcţie de nevoi şi interese.                                                                                                                                       

 
Grădinița noastră a venit în întâmpinarea cerinţelor sociale şi comunitare prin extinderea 

caracterului democratic a managementului şcolar; 
• atragerea familiei in calitate de partener principal al şcolii; 
• realizarea colaborării cu toate categoriile comunitare interesate; 
• atragerea tuturor factorilor care pot contribui la rezolvarea problemelor şcolii;  
• realizarea unui echilibru intre cererea si oferta de educaţie; 
• satisfacerea unor nevoi comunitare specifice in domeniul educaţiei; 
• pregătirea elevilor pe linia dezvoltării personale si a integrării active in comunitate; 
• asumarea unui rol activ in identificarea si rezolvarea unor probleme ale comunităţii.                                                                                                                                          
 
Parteneriatul dintre grădinițele şi autorităţile locale trebuie să se sprijine pe identificarea 

intereselor comune şi pe acordarea de sprijin reciproc. Felul în care grădinița şi autorităţile locale 



colaborează are o influienţă importantă asupra calităţii serviciilor educaţionale oferite de către 
unitatea de învăţământ. Prin rolul pe care grădinița şi autorităţile locale îl au în cadrul comunităţii, 
felul în care acestea colaborează are o influenţă importantă asupra rezolvării unor probleme cu care 
se confruntă atât şcoala cât şi comunitatea în care acestea se află.  

În conformitate cu legislaţia actuală cât şi datorită unei tradiţii a comunităţilor româneşti, 
autorităţile locale trebuie să ofere grădinițelor sprijin în resurse materiale şi financiare, facilităţi 
pentru obţinerea unor resurse suplimentare din activităţi culturale sau sportive.                                     

Astfel am solicitat consilierului local să intervină la instituțiile care asigură internetul în 
unitățile școlare să ne faciliteze acest lucru, pentru a aplica TIC în grădinița noastră. Totodată ne-a 
amenajat curtea grădiniței cu leagăne și topogane, odată cu venirea primăverii, copacii au fost văruiți, 
grădinițele din curte, au fost îmbogățite cu ronduri variate de flori.                                                                                     

Una dintre condiţiile pentru a se realiza o educaţie de calitate este aceea care solicită şcolii 
ca, printr-un management eficient al calităţii, să işi asume principiile parteneriatului educaţional 
destinat să implice toţi factorii sociali interesaţi în dezvoltarea educaţiei şi în valorificarea 
potenţialului uman.                                                                                                                                              

Reunirea tuturor factorilor sociali, de la nivelul comunităţii, în realizarea unei educaţii de 
calitate constituie una din cerinţele manageriale specifice şcolii contemporane, prin urmare 
relaţiile şcoală – comunitate au devenit unul dintre indicatorii importanţi ai managementului 
performant(sau nu) al calităţii serviciilor educaţionale oferite de către instituţiile de învăţământ.  

 

 
 

 

  



 
În odaia bunicii 

 
 

Propunator: Prof. Înv. Preşc. DOBRIN MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „TEDI” GALAȚI 

 
 

“Tradiţiile sunt cele care ne dau rădăcini să ne ţină drepţi în faţa Celor Patru Vânturi” 

(Camelia Opriţa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATÃ 
 

DATA: 18.03.2021 
EDUCATOARE: DOBRIN MIHAELA 
NIVELUL: II 
GRUPA: MARE “IEPURAŞII” 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM ESTE,A FOST ŞI VA FI AICI, PE PÃMÂNT? 
TEMA PROIECTULUI: PE MELEAGURI STRÃBUNE 
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: “ÎN ODAIA BUNICII” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: CONSOLIDARE DE CUNOŞTINŢE, PRICEPERI ŞI DEPRINDERI. 
MIJLOC DE REALIZARE: ACTIVTATE INTEGRATÃ A.D.E.(D.Ş.+D.E.C.) +J.A.L.A. II 
FORMA DE ORGANIZARE: FRONTAL, INDIVIDUAL, PE GRUPE ( activitate online) 
DURATA: 180 min 
 

Scopul activităţii: 
 Consolidarea reprezentărilor despre poziţia spatială pe care o ocupă un obiect faţă de un 

reper, precum şi dezvoltarea deprinderii de a decupa/lipi. 
 

Unitãţi de competenţã: 

 Îmbunãtãţirea limbajului adecvat relaţiilor spaţiale relative; 
 Stimulara curiozitãţii, a interesului şi a iniţiativei de învãţare;  
 Exersarea potenţialului creativ; 
 Consolidarea de cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice; 
 Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţa în activităţi). 

 

Elemete de competenţã: 

 Cunoaşterea şi identificarea poziţiilor şi relaţiilor spaţiale; 
 Manifestarea curiozitãţii şi a interesului pentru exprimarea şi învãţarea de lucruri noi; 
 Susţinerea exprimãrii creativitãţii prin activitãţi practice; 
 Realizarea sarcinii cu consecvenţă. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Camelia+Opri%FEa


 
 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

1. ACTIVITÃŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.): 
  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: “Surprizele din lada bunicii” 
RUTINE: Sosirea copiilor;  
„Românaşi şi româncuţe / Hai sã ne spãlãm pe mânuţe!” (deprinderi de igienã personalã);                               

„Ştim sã mâncãm frumos!” (deprinderi de autonomie şi autoservire). 
TRANZIŢII: Dans popular “Drag mi-e jocul romanesc” 
 
2. ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE (A.D.E.) 
 

 D.Ş. (ACTIVITATE MATEMATICÃ): „Decorăm şi aranjăm odaia bunicii”- joc 
didactic 

 D.O.S. (ACTIVITATE PRACTICÃ): „Tablouri pentru odaia bunicii” - lipre 

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES 
 Ştiinţă: „Suntem meşteri populari/ Cei mai pricepuţi sobari” 
 Artă: „Tablouri pentru odaia bunicii”- lipire 
 Joc de rol: „Colăcei şi covrigei, buni pentru nepoţei” 
 Joc de masă: „Boabe bune şi curate, în castroane aşezate”  
3. Jocuri si activităţi liber alese –recreative (J.A.L.A. II) 
 „Românaşului îi place!” – joc de mişcare; 
 “Adevarat sau fals”- joc distractiv 

Activităţi pe domenii experienţiale (A.D.E.) 

 D.Ş. - ACTIVITATE MATEMATICĂ 
 

TEMA ACTIVITÃŢII: „Decorăm şi aranjăm odaia bunicii” 
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 
TIPUL ACTIVITÃŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 
 
COMPORTAMENTE URMĂRITE: 

 Spune unde se găseşte el (copilul) în raport cu un anumit obiect din spaţiu ( în spatele sobei, 
pe scaun, sub masă etc); 

 Plasează obiectele peste, pe, deasupra, dedesubt, înauntrul sau în afara unui spaţiu, obiect; 
 Utilizează limbajul adecvat relaţiilor spaţiale relative: pe, sub, în, peste, deasupra, 

dedesubt, înauntru, afară, aproape, departe, mai aproape, mai departe, cel mai aproape, cel mai 
departe, lângă mine, aici, acolo; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1 – să aşeze obiectele în poziţii spaţiale indicate (pe, sub, lângă, în faţa, în spatele, etc.); 
O2 – să recunoască, pe baza experienţei anterioare, poziţii spaţiale ale unor obiecte din mediul 

apropiat; 
O3 -  să aşeze obiectele în diferite poziţii, în raport cu unul sau două repere, conform indicaţiior 

primite; 
O4  – să ataşeze obiectele indicate de educatoare respectând poziţiile spaţiale enunţate. 
 

SCOPUL JOCULUI:  
Consolidarea reprezentărilor despre poziţia spaţială pe care o ocupă un obiect faţă de unul sau 

mai multe repere; 
SARCINA DIDACTICĂ:  

  Verificarea şi consolidarea poziţiilor spaţiale ale unor obiecte, indicarea poziţiei unor 
obiecte luându-se pe sine ca reper; aşezarea unor obiecte în diferite poziţii, conform indicaţiilor 
primite. 



CONŢINUT MATEMATIC: poziţii spaţiale  
REGULILE JOCULUI: 

 Fiecare copil rezolvă o sarcina dată de educatoare; 
 Răspunsurile bune sunt aplaudate, cele greșite sunt corectate de colegi; 
 Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu câte un stimulent; 

ELEMENTE DE JOC: elementul surpriză (lada), plicuri cu sarcini de lucru, mişcarea, 
mânuirea materialelor, aplauzele, recompense. 

RESURSE 
Procedurale: jocul, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia; 
Materiale: : „Odaia bunicii” (colt amenajat cu sobă, pat, măsuţă, scoarţă), obiecte tradiţionale 

(vase din lut, linguri de lemn, ulcior, şervete), farfurii din carton (decorate de copii), opincuţe, cămăşi 
tradiţionale, şervete, ulcioare (tot decorate şi confecţionate de copii), carton colorat, foarfece, lipici. 

 Organizatorice: frontal, individual, pe centre. 
 

 D.O.S. - ACTIVITATE PRACTICÃ 

TEMA ACTIVITÃŢII: „Tablouri pentru odaia bunicii” - lipre 
MIJLOC DE REALIZARE: decupare şi lipire 
TIPUL ACTIVITÃŢII: verificare şi consolidare de priceperi şi deprinderi 
 
COMPORTAMENTE URMĂRITE: 

 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 
 Cunoaşte materialele de lucru specifice activităţilor practice şi verbalizează acţiunie 

specifice întreprinse, folosind un limbaj adecvat; 
 Realizează lucrări originale, manifestând creativitate în activități diverse; 
 Valorifică experienţa dobândită în diferite situaţii; 
 Îşi exprimă opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de lucrarile celorlalţi, motivându-şi 

părerile. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1 - sǎ execute mişcǎri de încǎlzire ai muşchilor mici ai mâinii; 
O2 - sã denumeascã materialele şi instrumentele puse la dispoziţie; 
O3 - sã manipuleze corect şi eficient materialul de lucru; 
O4 – sǎ lipeascǎ elementele puse la dispozitie cât mai corect; 
O5 – sã analizeze lucrările realizate pe baza urmãtoarelor criterii: originalitate, acurateţe, gradul 

de finalizare a lucrãrii şi respectarea cerinţelor. 

RESURSE: 
Procedurale: explicaţia, conversaţia, observaţia, demonstraţia, exercițiul, aprecierea verbală; 
Materiale: carton colorat, foarfece, lipici/ aracet, imagini cu obiecte populare, elemente 

decorative 
Organizatorice: individal 
 
ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES 
 

 Ştiinţă: „Suntem meşteri populari/ Cei mai pricepuţi sobari”  
      Obiective operaţionale:  
O1 – să recunoască materialele puse la dispoziţie; 
O2 – să decupeze corect cărămizile respectând culoarea indicată; 
O3  - să lipească cărămizile în poziţiile spaţiale indicate.   
 

 Artă: „Tablouri pentru odaia bunicii”- lipire 
      Obiective operaţionale: 
O1 – să recunoască materialele puse la dispoziţie; 
O2 – să lipească imaginea pe suport de carton; 
O3 - să aşeze elementele decorative în poziţiile spaţiale indicate; 



 Joc de rol: „Colăcei şi covrigei, buni pentru nepoţei” 
Obiective operaţionale: 
O1 – să recunoască ingredientele puse la dispoziţie; 
O2 – să interpreteze rolul de brutari şi să utilizeze în mod corect produsele puse la dispoziţie ; 
O3 -  să respecte regulile de igienă; 
O4 –  sa modeleze covrigi şi colaci şi să-i aşeze în poziţiile spaţiale indicate; 
O5  -  să păstreze curăţenia şi liniştea la centru. 
 

 Joc de masă: „Boabe bune şi curate, în castroane aşezate” 
Obiective operaţionale: 
O1 – să recunoască materialele puse la dispoziţie; 
O2 – să sorteze boabele de fasole după criteriile date; 
O3  - să aşeze castroanele în poziţiile spaţiale indicate.   
RESURSE: 
Procedurale: explicaţia, conversaţia, observaţia, demonstraţia, exercițiul, aprecierea verbală; 
Materiale: „Odaia bunicii” (colţ amenajat cu sobă, pat, măsuţă, scoarţă), obiecte tradiţionale 

(vase din lut, linguri de lemn, ulcior, şervete), farfurii din carton (decorate de copii), opincuţe, cămăşi 
tradiţionale, şervete, ulcioare (tot decorate şi confecţionate de copii), carton colorat, foarfece, lipici, 
siluete de carton cu obiecte populare, panou de prezentare, boabe de fasole, imagini cu obiecte 
populare, castroane. 

Organizatorice: frontal, individual, pe grupe 
 

Jocuri si Activităţi Liber Alese ( J.A.L.A. II) 

 „Românaşului îi place!” – joc de mişcare; 
Scopul: dezvoltarea capacitãţii de concentrare, recreerea copiilor şi restabilirea bunei lor 

dispoziţii. 
Obiective operaţionale: 
O1 – sã respete regulile prevãzute în joc; 
O2 – sã fie invenivi; 
O3 – sã participe cu interes la activitate 
Elemente de joc: bună dispoziţie, aplauze.  
   

RESURSE 
Materiale: stimulente 
Procedurale: explicaţia, demonstraţia.  
Organizatorice: individual. 
Desfãşurarea jocului: 
Copiii vor fi aşezaţi în semicerc, iar educatoarea în faţa lor. Educatoarea intreaba: “Ce ii place 

românaşului?” Copilul întrebat inventează o acţiune (să danseze, să sară ca mingea, să bată din palme, 
să miroasă o floare, să umfle un balon, s.a.). După fiecare acţiune indicată, copilul o execută, iar 
ceilalţi copii vor imita. Jocul se va termina atunci când toti copiii au fost numiţi. 

Copiii vor primi stimulente. 
 

 “Adevărat sau fals”- joc distractiv 
Scopul: dezvoltarea capacitãţii de concentrare, recreerea copiilor şi restabilirea bunei lor 

dispoziţii. 
Obiective operaţionale: 
O1 – sã asculte enunţurile cu mare atenţie; 
O2 – sã idntifice rãspunsul corect; 
O3 – sã participe cu interes la activitate. 
Elemente de joc: palete cu adevarat/fals, aplauze 
    

RESURSE 
Materiale: stimulente, palete cu adevărat/fals 
Procedurale: explicaţia, demonstraţia.  



Organizatorice: de grup 
Desfãşurarea jocului: 
Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în semicerc, iar educatoarea în faţa lor. Ea va organiza jocul. 

Formulează câteva enunţuri adevărate şi câteva false despre tradiţii, obiceiuri, obiecte de 
îmbrăcăminte, vase tradiţionale, s.a. Dacă răspunsul este adevărat, copiii vor ridica paleta verde, iar 
dacă răspunsul este fals vor ridica paleta roşie. Apoi va fi numit un copil care a răspuns corect pentru 
a transforma propoziţia incorecta în propoziţie corectă. 

La final, educatoarea va oferi stimulente dulci. 
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2. Repere fundamentale in aplicarea curriculumului pentru educatie timpurie, 2019 

3. 100 de întâlniri, 100 de idei reuşite (documentar privind organizarea “întâlnirii de dimineață” 
în grădinița de copii), Piteşti: Ed Diamant, Borțeanu, S., Vodiță, A., (2013);  

4. Repere metodice în aplicarea curricumului preşcolar” – Editura Diamant, Pitesti, 2014 
5. “Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie” – Editura Diana, Piteşti 
6. “Învăţământul preşcolar şi primar” nr. 3-4/2018 – Editura Arlechin 
 

SCENARIUL ZILEI 
 

Copiii îmbrăcaţi în costume populare, vor fi invitaţi în sala de grupă pregătită ca o odaie 
ţărănească. 

Întâlnirea de dimineațǎ începe cu  
Salutul:   „Ne-am trezit de dimineaţă 
                 Şi-am venit la grădiniţă. 
                 A început o noua zi, 
                 Astazi românaşi vom fi. 
                 Pe scăunele ne-aşezăm 
                 Şi frumos ne salutăm!”  
                 „Bună dimineaţa, românaşi/ româncuţa!” 
Prezenţa - copiii vor lua de pe panou pozele cu chipurile copiilor care lipsesc, dupǎ care vom 

discuta despre  vremea de afarǎ şi vom completa  
Calendarul naturii Numesc un copil care va fi meteorologul zilei, care să așeze jetoanele 

corespunzătoare și care să îi întrebe pe ceilalți: Ce zi din săptămână este astăzi?, Ce zi a fost ieri?, În 
ce anotimp ne aflăm?, Privește pe fereastră și descrie cum este timpul afară!, Ce vestimentație se 
potrivește pentru aziua de astăzi?; 

Tranziția cǎtre locul în care vor asculta povestea se va face prin un dans popular “Drag mi-e 
jocul românesc” 

În acest timp, preşcolarii au avut timp să observe în decorul sălii o ladă frumos decorată. Astfel, 
pentru noutatea zilei, care devine momentul de captare a atenţiei lor, le spun despre aceasta ladă că 
este chiar cea din odaia bunicii aşa cum au aflat din mai multe poveşti. Deschid în faţa lor lada şi 
descoperim cu toţii străchini, căni de lut, ştergare, obiecte necesare pentru lecţie şi trei plicuri cu 
sarcinile jocului. 

Continui dialogul cu copiii, explicând prezenţa lăzii în spaţiul sălii noastre, dar şi anunţându-le 
tema şi obiectivele activităţii: “Dragi copii, romanaşi şi româncuţe, eu am vrut să vă fac o surpriză 
şi am aranjat o odaie ( o camera mică), aşa cum poate au bunicii şi străbunicii voştri. Am muncit 
toată noaptea, dar nu am reuşit să termin de aranjat odaia. Dar voi, fiind copii isteţi, ca toţi 
românaşii, poate mă ajutaţi şi faceţi toată treaba în locul meu. 

Ia să vedem, cum mă puteţi ajuta: cu obiectele din ladă veţi decora odaia, amplasându-le în 
diferite poziţii spaţiale. Totul vom face sub formă de joc care se numeşte: „Decorăm şi aranjăm 



odaia bunicii”. (A.D.E. – D.Ş.) Aici va tebui să aşezaţi în odăiţă, obiectele pe care le-aţi găsit în 
ladă, dar va trebui să precizaţi în ce loc le-aţi poziţionat. Atenţie însă, regulile jocului acesta spun 
că trebuie să fiţi cuminţi, să răspundeţi doar atunci când sunteţi numiţi şi să respectaţi cerinţele. 

Prezentarea centrelor şi a activitǎților pe care le vor desfǎşura în ele, se va realiza dupǎ un 
moment de mişcare pe melodia “Alunelu, Alunelu”, dar la care am compus alte versuri:  

• „Romanaşi şi româncuţe,              Cine cu noi va juca, 
  Hai la joc                                     Tare se va bucura. 
  Să ne fie, să ne fie                        Cine de nu va voi 
  Cu noroc.                                     Pe el îl vom izgoni.” 
La centrul Ştiinţă, copiii vor decupa cărămizi din carton colorat şi îl vor lipi pe suprafaţa sobei 

situată în odaia bunicii, în diferite locuri, respectând poziţiile spaţiale indicate de educatoare. 
La centrul Artă, copiii vor realiza tablouri pentru odaia bunicii. Vor aşeza pe locul indicat de 

pe un carton colorat, o imagine ce reprezintă un obiect popular tradiţional, iar pe margine, vor decora 
rama tabloului cu diferite elemente aşezate în diferite poziţii spaţiale indicate de educatoare. 

La centrul Joc de rol, copiii vor interpreta rolul de brutari, vor modela covrigi şi colăcei pe care 
apoi îi vor duce la cuptor sau pe masă, respectând poziţiile spaţiale indicate de educatoare. 

La centrul Joc de masă, copiii vor trebui să sorteze trei tipuri de fasole (albă, maro şi pestriţă) 
şi să le pună în trei castronaşe diferite. Fiecare copil va avea propriile castroane. La final, castroanele 
vor fi aşezate în odaia bunicii în diferite locuri, respectâd poziţiile spaţiale indicate de educatoare. 

Voi invita copiii sǎ-şi aleagǎ centrul preferat, urmând ca dupǎ terminarea sarcinilor sǎ se joace 
şi cu celelalte materiale pregǎtite pentru activitatea de astǎzi. Voi supraveghea activitatea copiilor şi 
le voi oferi explicaţii suplimentare acolo unde este necesar.         

Voi face aprecieri individuale şi colective și vom face Turul galeriei cu lucrările lor. 

În timp ce copiii vor cânta şi vor face câteva mişcări pe cântecul “Hora”, eu pregǎtesc 
materialele pentru activitatea recreativǎ unde copiii vor desfǎşura un joc de mişcare „Românaşului 
îi place!” şi un joc distractiv “Adevarat sau fals”. 

În încheierea activitǎţii voi face aprecieri colective despre felul în care au participat la activitate 
preşcolarii. Voi împărți dulciuri cu chipul de românaşi şi româncuţe. 

 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Evenimentul 
didactic Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice 

Metode si 
procedee 

Mijloace de 
învǎțǎmânt 

Forme de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

Asigurarea condiţiilor necesare 
desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii: aerisirea sălii de grupă, 
pregătirea materialului didactic, 
aranjarea scăunelelor în semicerc într-
un decor de toamna. 
Copiii intrǎ în sala de grupǎ şi se 
aşeazǎ în semicerc unde se va 
desfǎşura Întâlnirea de dimineațǎ. 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

„Odaia 
bunicii”(decor 
popular 
tradiţional), 
calendarul 
naturii, panoul cu 
prezenţa copiilor 

Frontal 

 

2. Captarea 
atenţiei 

Apariția în „odaia bunicii” a unei lăzi 
de zesre, aşa cum le găsim în casele  
buniciilor şi străbunicilor. Cu toate ca 
am  muncit toată noaptea , nu am reuşit 
să termin de aranjat odaia. Voi ruga 
copiii să  mă ajute şi să facă toată 
treaba în locul meu. 

 
Conversația 
Explicația 

Cutie surpriză, 
scrisori cu 
sarcini,  străchini, 
căni de lut, 
ştergare, obiecte 
necesare pentru 
lecţie. 

 
 
 
Frontal 
 

3. 
Anunțarea 
temei şi a 
obiectivelor 

Ca sǎ poată să fie cât mai frumoasă 
odaia bunicii, le voi propune să jucăm 
un joc „Decorăm şi aranjăm odaia 
bunicii”. Apoi vom deschide câte un 
plic şi vom rezolva sarcinile cât mai 
corect.  

 

Explicația 

  

Frontal 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Dirijarea 
învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 
performanțelor 

 

Tranziția cǎtre locul în care se va 
desfaşura jocul se va face prin un dans 
popular „Drag mi-e jocul românesc”. 
Copiii se vor opri în fața odăii bunicii 
şi se vor aşeza pe scăunele pregǎtite 
pentru a putea să participe la activitate. 
Voi explica copiilor, regulile de joc.  
Se efectuează jocul de probă cu doi 
copii pentru a vedea dacă aceştia şi-au 
însuşit corect regula jocului  
 

Varianta nr.1 
Sarcina: „Aşază obiectul pe cuptor” 
Copiii vor aşeza obiectele în poziţiile 

spaţiale indicate (pe, sub, lângă, în faţa, 
în spatele) verbalizând acţiunea 
întreprinsă. 

 Aşază cana pe cuptor. 
 Aşază farfuria în faţa cuptorului, pe 

buştean. 
 Aşază cana în spatele cuptorlui, pe 

buştean. 
 Aşază farfuria pe masă. 
 Aşază farfuria sub masă. 
 Aşază lingura pe farfurie. 

Varianta nr.2 
Sarcina: „Gaseste perechea” 
Copiii vor forma perechi de obiecte 
după culoare. 

 Aşază două farfurii de aceeaşi 
culoare una desupra celeilalte. 

 Aşază lingura în farfuria de aceeaşi 
culoare. 

 

 

 Conversația 

Explicația 

  

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

Lada bunicii, 
Obiecte 
tradiţionale 
româneşti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ulcior, linguri, 
farfurii, scaun, 
masă, sobă, 
ştergare, covoare 
tradiţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

pe grupe, 

individual 

 

 

 

 



 Aşază cana pe farfuria de aceeaşi 
culoare. 

 

Varianta nr.3  
Sarcina: „Unde s-a ascuns 
românaşul / româncuţa?” 
(Complicarea jocului) 
„Haideţi iute s-alergăm, 
Prin odaie să ne-aşezăm, 
Şi poziţia spatială să o aflăm!” 
Sarcini: Recunoaşterea anumitor poziţii 
spaţiale: în faţă..., în spatele..., în ladă, 
lângă ladă...etc 
„Pe cei ce ştiu să spună, 
Unde s-or afla, 
Românaşul din echipă, 
Il va recompensa.” 
 
Tranziţie: 
Copiii vor dansa pe melodia „Alunelu, 
Alunelu” şi urmatoarele versuri: 
„Românaşi şi româncuţe,  
Hai la joc 
Să ne fie, să ne fie, 
Cu noroc. 
 
Cine cu noi va juca, 
Tare se va bucura. 
Cine de nu va voi, 
Pe el îl vom izgoni!” 
 
Le prezint copiilor centrele de interes 
deschise, precum şi sarcinile pe care 
trebuie să le realizeze. 
Copiii îşi aleg singuri centrul de interes 
la care doresc să lucreze urmând ca 
dupǎ terminarea sarcinilor sǎ treacã 
prin toate centrele . La îndemnul meu, 
ei vor descoperi materialele puse la 
dispoziţie în fiecare centru. 
La centrul Ştiinţa, vor realiza cea de a 
IV a variantă a jocului didactic şi 
anume: vor decupa cărămizi roşii, sau 
galbene, sau verzi, sau albaste şi le vor 
lipi pe suprafaţa sobei în poziţiile 
spaţiale indicate de educatoare. 
La centrul Artǎ copiii  vor realiza 
„Tabloul din odaia bunicii”. Vor lipi o 
imagine cu un obiect tradiţional în zona 
indicată pe cartonul suport, apoi vor 
decora spaţiul rămas, verbalizând 
poziţia spaţială (faţa de imagine). 
La centrul Joc de rol copiii vor 
interpreta rolul de brutari şi vor modela 
„Colăcei şi covrigei, buni pentru 
nepoţei”. Vor fi aşezaţi pe tăviţe şi 
introduşi în cuptor. 
La centrul Joc de masă copiii vor sorta 
„Boabe bune şi curate, în castroane 
aşezate”, boabe de fasole albă, maro şi 
pestriţe şi le vor aşeza în castroane 
individuale, apoi le vor aşeza pe 
masă/sub masă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Suntem meşteri populari / Foarte 
 

 

 

 

 

Se execută exerciţii pentru încălzirea 
muşchilor mici ai mâinilor 
Demonstrez procedeul  de lucru apoi 
voi supraveghea activitatea copiilor şi 
le voi oferi explicaţii suplimentare 
acolo unde este necesar.  

6. 
Evaluarea 
performanțel
or 

Se va realiza prin metoda Turul 
galeriei. 
Educatoarea împreună cu preşcolarii 
vor discuta despre corectitudinea 
realizării lucrărilor, despre aspectul lor 
estetic, dar şi despre gradul de 
implicare al preşcolarilor în activitate. 
Se va pune accent  pe colaborarea 
dintre preşcolari şi pe  rapiditatea în 
finalizarea lurărilor. 

Aprecierea 

verbalǎ 
Lucrǎrile 
copiilor Frontal 

7. Asigurarea 
feedback-ului 

Se va realiza prin două jocuri: 
 joc de mişcare „Românaşului îi 

place!”  
 joc distractiv “Adevarat sau fals”. 

Explicația 

Demonstrația 

Jocul 

stimulente, palete 
cu adevarat/fals 

Frontal 

8. Încheierea 
activitǎții 

Fac aprecieri colective despre modul în 
care au participat la activitate, 
preşcolarii. Îmi voi exprima 
mulţumirea pentru ajutorul acordat.  

Odaia este minunată! 

Voi împărți dulciuri cu chipul de 
românaşi şi româncuţe. 

Copiii se pregǎtesc pentru servirea 
mesei de prânz.    

Conversația 

Aprecierea 

verbalǎ 

Stimulente dulci Frontal 



 

PREGĂTIREA FAMILIEI PENTRU DESFĂȘURAREA                                
PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN SISTEM ON-LINE 

 

Prof. înv. prescolar Dobrinoiu Mariana 
Grădinița Valeni – Dâmbovita, Județul Dâmbovița 

 
 
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 
profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile 
familiei și ale școlii, în educația copiilor?  

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de grădiniță online 
pot fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.   

Pas cu pas, se construiesc noi programe și metodologii de educație, transformând criza într-o 
oportunitate de creștere și adaptare la nevoile preșcolarilor, ale profesorilor și ale părinților.   

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 
personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 
spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult 
în perioada pandemiei. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 

• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și 
dificultăți acasă, pasiuni, nevoi particulare) 

• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți) 
• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia 
• Discuțiile individuale părinte-educator pentru învățare personalizată a copilului 
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului 
• Implicarea în activități organizate de grădiniță și comunitate  
• Asistarea copiilor în realizarea sarcinilor  
• Solicitarea ajutorului când este nevoie 
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu grădinița 
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca preșcolar  
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă. 

Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: 
de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.  

7 moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor și o relație 
productivă cu programul școlii online  

1. Oferă-ți răgaz pentru tranziție 

Între work from home, treburi casnice, familie, încearcă să le iei pe rând și să nu-ți neglijezi 
stările. E firesc să simți o schimbare, însă e important să conștientizezi că normalitatea se creează în 
timp, așa cum ți-e mai bine.  

Prioritizează pauzele de destindere, iar dacă simți că ai o stare proastă, te poți retrage 10 
minute. Cei mici observă subtilitățile din comportamentul adulților, iar cum îți gestionezi stările poate 
fi un model pozitiv pentru ei și stările lor în pandemie. 



2. Asigură-i un spațiu doar al lui, pentru învățarea online 
Dacă e posibil, organizați împreună un birou sau un colț de studiu doar al său. Așa cum 

probabil ți-ai pregătit și tu un spațiu de lucru departe de distrageri, și ei au nevoie de “banca” lor, care 
să separe “acasă” de “școală”.  

Organizarea și separarea acestor aspecte e importantă pentru copil, dar și pentru un părinte, care 
poate să își păstreze astfel și propriul spațiu de muncă acasă, separat de ceilalți. În timp ce îi pui 
nevoile de învățare pe primul loc, îți oferi și ție spațiu.  

3. Susține-i responsabilizarea în procesul de învățare  
Când e acasă, e mult mai ușor să ajungi să-l ajuți cu temele ca să treci mai departe. Însă nu este 

cea mai bună soluție. Talentul pedagogic aparține de obicei dascălilor, așa că ce poți face pentru a 
ușura procesul de învățare - și a-ți salva energie - e să îndrumi copilul să-și exploreze autonomia. 

4. Validează-i emoțiile  
Copiii nu sunt antrenați să-și gestioneze frustrările și emoțiile, sunt copleșiți de ele. Izolarea de 

prieteni, de colegi și de activitățile preferate îi pot da peste cap, iar timpul non-stop cu părinții îi poate 
face confuzi, furioși, apatici și anxioși, agitați, dependenți de afecțiune.  

 Ce poți face, când și jobul, și familia îți cer atenția? 

Pentru cei mici, este un proces de adaptare cum e și pentru tine. Oricum s-ar manifesta, alege 
pe cât posibil să nu îl cerți, ci să-i arăți respect față de ce simte vizavi de educația acasă, să îi 
validezi trăirile și frustrările, normale în acest context, și să comunicați onest. 

5. Cere ajutorul profesorilor 
Bineînțeles, implicarea părinților în educația copiilor înseamnă și să știi când să ceri ajutor. Ca 

părinte, e recomandat să ceri sprijinul daascălilor când nu faci față.   

Nici părinții, nici cadrele didactice nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă colaborând, 
procesul de adaptare devine mai ușor pentru toți.   

6. Alegeți o rutină clară, a voastră  

Educația copiilor acasă poate crea un program foarte haotic, de la orele de masă și de somn, la 
timpul de teme sau de joacă. Totul se petrece sub același acoperiș, iar stresul carantinei poate influența 
părinții să devină mai permisivi decât de obicei. 

Însă rutina ajută părinții să aibă control, iar copiii să aibă disciplină și repere. În timpul 
școlii online, ar fi ideal ca ei să înceapă ziua la aceeași oră, dar și să discutați despre programul de 
peste zi (mese, pauze, lecții online, teme, joacă, odihnă). 

Totodată, îngăduiți-vă din când în când să faceți excepții, mai ales când copiii au nevoie de 
o pauză sau o seară mai distractivă în familie.  

7. Ajută-l să folosească tehnologia în mod benefic  
Ce poți face pentru a le asigura un mediu sigur și a-i responsabiliza pas cu pas e să îi asiști în 

procesul de adaptare, cu calm, dar și cu entuziasm. Mulți copii nu sunt autonomi și nu pot filtra sursele 
de informare ca un adult.  

  

                    



 

Activitățile extrașcolare desfășurate în pandemie (online) 

 

Dobroica Laura – Amalia, Profesor învățământ preșcolar                                          
Liceul cu Program Sportiv Arad –                                                                          

Grădinița P.N. Nr. 7 Arad 
 
 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 
când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

În timpul plimbărilor în parc pot observa caracteristicile unui anumit anotimp și pot descoperi 
o altfel de primăvară, proaspătă și mirosind a fericire, vara – ca un teatru de păpuși, toamna – o baladă 
veselă și tristă sau iarna cea albă și parfum ușor de scorțișoară. 

La muzeu își pot imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori neînfricați ai peșterilor 
reci și întunecate, la expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite și chiar în timpul unei 
excursii la munte copiii pot învăța mult mai ușor anumite noțiuni. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde sau chiar flashmob-uri. 

Dar timpurile s-au schimbat. Cine a spus că nu poți învăța să cânți la un instrument muzical 
online? Sau să participi la ateliere de creație? Sau că nu poți învăța să dansezi, să joci șah sau să 
vizitezi virtual o locație? Toate aceste exemple fac parte din categoria activităților extrașcolare online 
care vor urca în topul preferințelor copiilor anul acesta. Programul grădiniței online îi oferă celui mic 
acces la o serie de opționale și activități distractive la care poate participa după ce termină activitățile 
de la grădinița sau oricând are el chef! 

Dintre activitățile extrașcolare online enumăr: 

Atelierul de lucru manual: Cum facem Slime?  

Sub îndrumarea unui profesor, copiii vor face fiecare propriul slime colorat. Substanța 
gelatinoasă va stârni râsul tuturor. Cine va reuși să-l facă pe cel mai mare? Este o activitate perfectă 
de relaxare prin care copiii se distrează. 

Atelier de creație Picturi cu nisip/plastilină 

Toți copiii au un spirit creativ, pe care adoră să îl lase liber. În cadrul acestui Atelier de creație 
ei vor învăța să realizeze picturi cu nisip colorat/plastilină și se vor distra copios realizând tablouri 
unice. Sub îndrumarea cadrului didactic, cei mici se vor distra experimentând cu acest stil de pictură 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/povestea-cautatorului-de-comori/
http://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-nu-stiai-despre-invatarea-prin-joaca/


neconvențional și vor rămâne cu o mulțime de amintiri frumoase, dar și cu o pictură, realizată de ei 
cu nisip colorat/plastilină. 

Atelierul de creație Tricoul meu 

Oricine iubește tricourile cu imprimeuri cool, iar cei mici vor fi încântați să își creeze propriul 
design. Copiii se vor distra pictând tricouri pe care le vor putea purta cu mândrie.  

Atelierul de creație Rame foto 

Un alt mod de a pune în valoare spiritul creativ al copiilor este un atelier de creație pentru rame 
foto. Cei mici vor deveni artiști, iar imaginația lor fără limite îi va ajuta să creeze un obiect unicat – 
o ramă decorată cu mult drag, în care să pună fotografia lor preferată. 
Obiectul va ocupa apoi un loc de cinste pe noptiera sau în camera de zi, unde atât copiii, cât și părinții 
lor să se poată bucura de el. 

Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice pentru a 
răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest context, 
activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare.  

Legislaţia educaţională românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-
a lungul întregii vieţi şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare.  

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” şi 
să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. Problematica educaţiei dobândeşte în societatea 
contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii 
sociale.  

Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor 
naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum 
unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să 
devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot 
mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, 
îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. 

  



 
Activități extrașcolare online 

 
 

Dobroica Zaharia, Profesor învățământ primar 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Obiectivele urmărite:  
 Cultivarea interesului pentru artă, operă, spectacolele de teatru;  
 Cultivarea spiritului de echipă şi al colegialităţii;  
 Cultivarea în rândul tinerilor a interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi; într-un mediu 

ambiant: lectura on-line;  
 Cultivarea unui set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu;  
 Diminuarea fenomenului violenţei în mediul şcolar;  
 Valorificarea valenţelor creative ale elevilor;  
 Stimularea elevilor în exersarea scrierii creative;  
 Înțelegerea măsurilor de sănătate publică pe care autoritățile sanitare le recomandă în timpul 

focarelor de boală, epidemiilor și pandemiilor;  
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

Dintre activitățile desfășurate, pot să enumăr: 
- Ne vedem online...la operă . În cadrul acestei activități am cerut elevilor să realizeze un 

desen, compunere; să vizioneze filmele animate/documentarele/secvențele propuse; apoi au avut loc 
discuții pe marginea documentarelor/filmelor prezentate. Am folosit următoarele linkuri: 

https://www.youtube.com/watch?v=8wo24s7Ay_8 – Scufița Roșie 
https://www.youtube.com/watch?v=cIzzXqW--S8 – Oac, Marea datorie  
https://www.youtube.com/watch?v=toUl_MTGPaw – Cei trei purceluși 
https://www.youtube.com/watch?v=Yyy52JpatTI- Hansel și Gretel 
https://www.youtube.com/watch?v=aUrUdwV2LSg – Hapciu în RE Major 
 
- Omul, copil al mediului său. Prin această activitate am dorit să conștientizeze și să înțeleagă 

întreg mediul și problemele sale; să cultive un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu; să 
crească motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. Am utilizat linkurile: 

https://www.youtube.com/watch?v=-wN6c9ev18g 
https://www.youtube.com/watch?v=qZFG4A7yMnw 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ffbACw20BdY 
 
- Pandemia – ne păzim, să nu suferim.  Elevilor le-am solicitat să realizeze un desen; să 

vizioneze filme animate/ documentare/ secvențe muzicale propuse;apoi am discutat pe marginea 
documentelor/ filmelor prezentate.am folosit următoarele link-uri: 

https://www.youtube.com/watch?v=UHc6QocuPzI 

https://www.youtube.com/watch?v=-wN6c9ev18g
https://www.youtube.com/watch?v=qZFG4A7yMnw
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=ffbACw20BdY
https://www.youtube.com/watch?v=UHc6QocuPzI


https://www.youtube.com/watch?v=31w1hAgSMrQ 
https://www.youtube.com/watch?v=5UJbeuKzUwE 
https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8 
 
Educaţia extrașcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Scopul activităților extrașcolare online propuse este de a realiza o ofertă culturală diversificată, 
atractivă, inovatoare și de calitate. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=31w1hAgSMrQ
https://www.youtube.com/watch?v=5UJbeuKzUwE
https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8


 

Exemple de activități extrașcolare online 

 

Prof. învățământ primar Dochiu Raluca                                                                         
Școala Gimnazială “Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” 

Sihlea, Jud. Vrancea 

 
În afara cadrului standard al oricărui curriculum educațional, există oportunități nesfârșite 

pentru elevi de a deprinde noi abilități. Activitățile extrașcolare sunt un element vital în dezvoltarea 
oricărui copil, bazându-se adesea pe lecții. În esență, activitățile extrașcolare îi permit copilului să 
învețe lucruri care îi vor fi de folos toată viața. Acestea insuflă abilități cheie și trăsături de 
personalitate care pot fi utile în diverse domenii, îi ajută pe elevi să crească personal și social, 
ușurându-le tranziția spre un alt nivel de învățământ. 

În perioada pandemiei, școala online a reprezentat un punct de cotitură, dar și o provocare atât 
pentru copii, părinți și profesori. 

Colaborarea cu părinții în mediul online a fost un factor important, deoarece părintele ca 
partener a fost nevoit să gestioneze activitatea de acasă și, în același timp, să asigure buna desfășurare, 
implicarea copilului în activități, precum și motivarea de către acesta a propriilor copii în actul de 
învățare. Copiii sunt atrași de tot ce înseamnă mediul online și astfel, sunt mult mai receptivi la 
informațiile oferite de acesta. 

Pentru profesori școala online a reprezentat o reorganizare a modului de abordare a actului 
didactic, în ceea ce privește metodele și tehnicile de lucru/predare, dozarea diferită a timpului, 
mijloacele didactice utilizate. De aici și planificarea cât mai potrivită a activităților școlare și 
extrașcolare a ținut de creativitatea fiecărui profesor în parte. Ca profesor îți pui diverse întrebări: 
Cum să faci ca orele să fie interactive? Ce aduci nou în actul învățării? Care sunt resursele potrivite? 
Cum pot învăța mult mai ușor? 

Activitățile extrașcolare au un rol esențial în formarea personalității copilului, dar și pentru o 
dezvoltare personală și socială armonioasă. În acest caz vorbim despre activitățile în care copiii își 
pot descoperi talente și pasiuni, pentru un viitor promițător. Este important ca aceste activități să aibă, 
pe lângă partea educativă și o parte distractivă, informală. 

Exemple de activități extrașcolare: 

• Spectacole de teatru online  pentru copii; 
• Turul virtual la muzee faimoase ale lumii; 
• Club de lectură online; 
• Expediții virtuale cu Google Expeditions, cu ajutorul telefonului mobil; 
• Cursuri online de programare pentru copii; 
• Activități creative pentru copii (cluburi tematice online) 

Datorită absenței vieții școlare și sociale, copiii au fost afectați.  Înțelegând importanța 
activităților suplimentare și curriculare pentru a oferi o experiență de învățare sănătoasă, școlile au 
conceput și integrat activ activități online diverse pentru a face predarea și învățarea semnificative, 
interesante și antrenante pentru elevi.  

Având în vedere impactul extraordinar al învățării online, școlile caută în mod creativ diferite 
modalități de a reduce nivelul de stres și de a motiva elevii găzduind diverse evenimente pentru ei. 



Prin aceste activități, elevii au fost încurajați să devină  conștienți, atenți și empatici față de cei din 
jur. Aceste activități au oferit în mod adecvat pauza necesară copiilor de la lecțiile lor obișnuite. 

Un alt aspect care a ieșit în evidență în aceste vremuri a fost dezvoltarea abilităților și 
descoperirea de noi hobby-uri de către elevi. Competițiile online și activitățile culturale au încurajat 
copiii să-și descopere talentul înnăscut oferindu-le spațiu pentru a se exprima într-un mediu propice. 

Activitățile online sunt la fel de utile pentru elevi pentru a-și ameliora stresul și, de asemenea, 
pentru a oferi o expresie în prim plan a talentelor lor ascunse sau nedescoperite, așa cum s-a menționat 
anterior. Dezvoltarea holistică prin comunicare extracurriculară, individuală, învățarea experiențială 
și activitățile cu profesorii ca mentori vor rămâne în continuare o parte extrem de integrantă a 
educației unui copil.  

Online-ul oferă o gamă largă de informații, activități necesare studiului, dar oare acesta este și 
instrumentul potrivit învățării? Devenim selectivi sau luăm totul cum ni se oferă? Realizăm că, fie 
copii, profesori, părinți mediul online este doar un motor de căutare a ceea ce ne interesează. 
Important este să facem alegerile potrivite, concludente, realizabile pas cu pas.  

  



 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 

Prof. înv. primar DOGARU LIA 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
elev  sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa,unele cursuri online sunt gândite special să-i dezvolte personalitatea, 
inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui.! 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar  părinții  
caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă..  

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

  
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

  
Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se pot face în această perioadă 

în care #stămacasă:  
 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
  
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, 
alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

 
➢ Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 

Cu siguranță se știe importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 
un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. 

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și 
mai creativ. 

Copiii vor crea, interpreta și edita codul text al propriilor programe și jocuri.  Treptat, 
elevii încep să descopere principiile programării, urmând ca odată cu parcurgerea mai multor 
semestre să ajungă la promovări avansate de programare și la cunoașterea limbajelor de programare 
populare în industrie.  

Pentru cei care vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea chiar și în vacanțe, există și tabere 
urbane de programare, de robotică și editare video și grafică, unde îmbină distracția cu educația. 

 

https://www.logiscool.com/ro/camps
https://www.logiscool.com/ro/camps


2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

Putem sa improvizăm un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și să-i  oferim copilului  
șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

  
3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, se poate alege să vizităm în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în onlineț 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, se poate explora un muzeu 
nou sau o grădină zoologică și se transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Astfel se 
combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

  
4. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 

         Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, 
în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ . 

 

5. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 

Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 
după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului tău mult mai complexă. 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică 
sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să 
înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat! 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul în această perioadă când totul s-a mutat în online. 

 

                  

 

 

 



 

Bune practici rezultate din aplicarea TIC și MEPD                                                                  
în contexte educationale concrete 

Pandemia ne-a învățat să antrenăm toate resursele intelectuale                              
acumulate în formarea profesională 

 

Învățător, Doina Corduneanu,                                                                                         
Liceul Tehnologic Vlădeni, Comuna Vlădeni, Județul Iași 

 
 

Aflându-se in centrul procesului de formare, elevul are nevoie  de cunoștințe și de abilități ,dar 
și de atitudini (savoir, savoir faire, savoire vivre), iar profesorul trebuie sa faciliteze toate acestea ,să 
creeze mediul educational pentru ca elevul să poată avea acces la aplicațiile, serviciile și tehnologiile 
moderne  pe care se pliază procesul educațional. Profesorul are rolul decisiv in ghidarea elevilor și 
îndemnarea acestora în conversatii, virtuale, atât cu colegii cât și cu profesorii, facilitând inversarea 
rolurilor. Elevul adresează întrebări și acest fapt nu e puțin lucru, stiind că în sala de clasă mulți dintre 
elevi nu reușesc să depășească barierele emoționale, ale timidității. Profesorul trebuie să accepte că 
are de învățat din experiențele de învățare ale elevilor, că numai impreună pot diminua granițele fizice 
ale unei săli de clasă.  

Orientarea elevilor în înțelegerea și analiza critică, din punctul de vedere al calității și  acuratetei 
,al continutului informațional accesat,în contextul creșterii volumului de informații, adesea 
necontrolat, nu poate aduce decât un feed-back pozitiv, atât pentru maestru cat și pentru menestrel. 
Așadar prin calitatea sa de mentor,ghid și tutore virtual, profesorul își mai adaugă  o calitate si anume 
pe cea de sfătuitor, deoarece le poate semnala elevilor potențiale riscuri și pericole la care se pot 
expune,prin tendința  de. a observa doar beneficiile și oportunitățile.Arta frumosului se poate cultiva 
cu succes și din fața calculatorului dacă actorii educației își joacă cu succes rolul ,fiind 
flexibili,colaborativi,empatici și echilibrati. 

Profesorul mileniului III trebuie să aibă competențe digitale, cărora să le dea un refresh-ing 
permanent, să colaboreze cu colegii din comunitate și cu comunitatea profesorilor din invățământul 
primar, fie în mod sincron (documente on-line colaborative, chat, messenger, whattsapp, telefonie, 
classroom, zoom), fie asincron (prin intermediul wiki-urilor, e-mailuri-lor, aplicatiilor existente). 

Prin realizarea și menținerea platformelor on-line se pot disemina soluții pentru problemele ce 
se ivesc la tot pasul în activitatea de predare –invățare – evaluare, schimburi sau imbunătățiri a unor 
instrumente  de evaluare (google forms), crearea unui mediu care să faciliteze implicarea elevilor, 
comunicarea și partajarea de informații între acestia ,dar și între alți membri ai comunității a constituit 
o preocupare permanentă, chiar de la începerea cursurilor de acest tip. Instruirea colegilor, 
beneficierea de sprijinul  și feed-back-ul comunității de profil, îl determină pe profesor să se implice 
în autodezvoltare ,să progreseze,să devină un profesor mai bun 

Realizarea e-Portofoliului trebuie să rămână o preocupare consecventă pentru profesor, 
urmărind accesibilitatea  acestuia, din dorința de meținere interactivă a colectivului de elevi, cu tot ce 
recomandă metodologia în vigoare, cu recomandări de teme ,dar și sugestii,posibilitatea ca aceștia să-
și poată exprima părerea vis-a-vis de tematica propusă. Pornind de la ideea abordării trans-, pluri-, 
multi- și interdisciplinare a temelor de studiu putem oferi modele, dar și accepta propuneri din partea 
elevilor de activități de învătare accesibile lor, link-uri active pe care elevii să le poată accesa. 



Manualele digitale au deschis larg porțile utilizării mijloacelor moderne de predare –învățare- 
evaluare. În cadrul laboratorului de informatică din școală am desfăsurat lecții digitalizate și am 
constatatat că elevii care manifestau comportamente specifice celor cu c.e.s (agitatie, lipsă de răbdare, 
dezinteres) s-au implicat mult mai mult,au fost mentinuți activi deoarece se simțeau motivați, curioși 
și atrași de interactivitatea materialelor, de culoare, de posibilitatea de a interveni și modifica anumite 
desene. Stima de sine, latura motivațională și cea emoțională pot fi conturate și acestor elevi cu multă 
răbdare și pricepere. 

Chiar din clasa pregătitoare am folosit mediul on-line pentru povești despre litere, cantece, 
jocuri matematice, scrierea literelor și decorarea acestora în Paint, crearea de slid-uri PPT desene 
animate, dicționare în limba engleză, realizate audio-video: imaginea, cuvântul corespunzător  
imaginii, propoziții în care este integrat cuvântul nou. 

Trecerea pe platforma Zoom ne-a oferit prilejul să ne punem în valoare și unii și ceilalti cu tot 
ce aveam mai bun.Tabla din sala de clasă am transferat-o pe platformă unde folosind casetele 
existente  în bara de instrumente  am reușit să reactualizăm scrierea .citirea, pictura, fotografia, 
cantecul, poveștile și povestirile, concursurile începute înainte care  trebuiau finalizate. Jocurile cu 
literele, cu silabe și propozitii, jocurile matematice, poveștile, cântecele au deschis o nouă cale de 
invățare și în mediul virtual.  

Trecerea pe Classroom, cu o varietate de aplicații pentru predare –învățare-evaluare,cu 
posibilitatea unei interacțiuni din spatele monitorului, a permis să transferăm lucrul pe perechi ,pe 
echipe și pe grupe, aici în mediul virtual. 

Rotația continuă pe grupe,perechi și echipe de lucru, cu -arta de a vorbi  și interacționa a 
cadrului didactic,activarea  elementelor specifice alternativelor educaționale (respectul față sine și 
față de coechipier, față de intervențiile acestuia), arta frumosului în creațiile din mediul virtual; 
învățarea pas cu pas; curiozitatea naturală a copilului ca punct de plecare pentru învățare și utilizarea  
experiențelor reale ale copiilor ca oportunități autentice de învățare; munca  elevului autonom, trăirea 
și învățarea într-o comunitate(în mediul virtual), precum și participarea elevilor și a părinților la viața 
școlară.(lucrul în echipă pa calculator) nu au făcut altceva decât să întregească ideea că cine vrea să 
învețe cu adevărat nu trebuie să fie fizic prezent în sala de curs. 

Desfășurarea  de activități care să promoveze respectarea drepturilor copiilor ,prin intermediul 
proiectelor educaționale, inovatoare, care să implice o diversitate  de materiale educaționale ,care să 
încurajeze  învățarea  colaborativă, participativă și personalizată, jocurile  interactive și filmulețele, 
folosind aplicațiile on-line;(Kahoot, Pear-deak, Kim Master, Storyboard-creator, jamboard, filmora 
go,Canva,Crello, Padlet, Book-creator) au făcut ca învățarea on- line să fie atractivă și interesantă, 
captivantă chiar. 

Folosirea platformelor școlare, unde tabla poate oferi elevului posibilitatea să lucreze 
individual, în pereche și pe grupe, a adus un plus de acțiune pentru fiecare elev în parte. Se pare că 
încrederea  și  stima de sine au crescut mult. Profesorul a avut șansa trimiterii feed-back-ului mult 
mai rapid decât în sala de clasă. A avut șansa realizării de grafice, cu multă ușurință folosind 
aplicațiile existente pe platformă. 

Excursiile școlare au continuat și în mediul virtual, fără cheltuieli materiale, ci folosind doar 
aplicațiile online. Vizionarea unor desene animate educative, povești și povestiri pentru dezvoltarea 
gândirii critice, abordări creative și artistice ale învățării prin culoare și formă, cântec și dans, 
abordarea conținuturilor din perspectivă inter-, pluri și multidisciplinară, organizarea activităților în 
funcție de propunerile elevilor și părinților acestora au făcu ca activitățile să fie pline de 
culoare,liniște, interacțiune și consistență educativă. 

Alocarea unui  timp suficient pentru  realizarea sarcinilor  de învățare, activități bine concepute 
care să vizeze individualizarea învățării au eliminat  plictisul și monotonia în timpul activităților 
sincron. 



Folosirea aplicațiilor accesibile particularităților de vârstă  din mediul on-line,mijloacele IT 
(calculator, prezentări, tabletă ,,soft-uri educaționale, telefoane etc.), resurse educaționale deschise, 
fișe realizate cu articole Jamboard,document word editabile, evaluări orale și scrise(sumativă), 
proiectul, portofoliul, biblioteca digitală și expozițiile cu lucrări în Padlet, autoevaluarea, coevaluarea 
(interevaluarea), aprecieri verbale, încurajări, stimulente (emoticoane); întocmirea de  fișe de 
observare a comportamentului, a progresului, observarea sistematică a comportamentului  a 
completat cartea de vizită a profesorului. 

Ideea desfășurării  de-activități pe platformă, părinte-elev; (lucru în echipă), ședințele  cu 
părinții săptămânal, pe platformă, vizitele  și excursiile  virtuale(trasee stabilite în comun), google 
map, dezbaterile  pe tema bullingu-lui în mediul on-line (cyberbullyngul); (Cum îmi ajut copilul?), 
formarea unui grup de întrebări și răspunsuri pe whattsapp (părinții întreabă-părinții care știu –
răspund, în ultimă instanță intervine profesorul), precum și realizarea de lucrări aplicative împreună 
cu copilul a venit la pachet cu sudarea relației părinte –elev, profesor-elev, elev-elev. 

Strategii de învățare 
 

1) Activități care să realizeze echilibrul dintre sprijin și intruziune și să știe când să nu interfereze 
cu activitatea elevilor; 

2) Activitățile inițiate să fie introduse într-un mod non-invaziv; 
3) Predarea colaborativă a lecțiilor; 
4) Activități de încurajare a interactivității și independenței, a scrierii propriilor creații, să 

realizeze proiecte de cercetare independente în studii sociale (din comunitate) și științe (zona locală 
și de N-E), să conducă în echipă  proiecte de servicii comunitare (studii de piață, crescătorie de pește 
si păsări,ferme de animale și agricole) sau să conceapă  spectacole într-un proiect de dans; (Festivalul 
cântecului – Cântec de pe Valea Jijiei); 

5) activități   de încurajare prin care elevii să poată identifica nivelul în care se află și să-și 
stabilească obiective specifice și măsurabile pentru ei înșiși astfel încât să poată înregistra progrese; 

6) abordarea integrată a conținuturilor; 
7) activități de pregătire a unui  mediu  virtual de învățare stimulativ, format din materiale de 

învățare independente ,adecvate corespunzător vârstei; 
8) pregătirea lecțiilor în aplicații atractive; 
9) individualizarea învățării într-un curriculum definit,dar flexibil; 
10) activități de tip extracurricular organizate în mediul virtual; 
11) activități comune părinți-profesori-elevi; 
12) activități de învățare experențială în mediul virtual; 

Evaluarea-produsele finale au fost:proiectele educaționale tematice, rapoarte de învățare, 
jurnale de învățare și portofolii, biblioteca digitală, feed-back imediat  și analiză calitativă a 
performanței elevilor, liste sau rubrici de abilități; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activitățile extrașcolare în online la grădiniță 

 

Autor: prof. Dolghi Andreea Elena                                                                            
Grădinița cu P. P. “Bambi” Cluj-Napoca 

 
 

Activitățile extrașcolare reprezintă o componentă importantă a educației oferite de către 
grădiniță, deoarece vine să sprijine și să completeze actul educațional realizat în cadrul activităților 
educative din mediul grădiniței, fiind extrem de îndrăgite de preșcolari. 

 
Deoarece una din caracteristicile activităților extrașcolare este că se desfășoară în afara 

mediului instituției de învățământ, organizarea acestor activități implică o bună colaborare între toți 
factorii implicați în educarea preșcolarilor: cadre didactice, părinți/tutori legali, conducerea unității 
de învățământ, instituții partenere, inspectorat, etc.  

 
Cum o parte din anul școlar trecut și din cel în curs activitatea educativă a grădinițelor s-a mutat 

cu totul online, putem spune că întreaga activitate didactică din această perioadă a avut caracteristici 
ale activităților extrașcolare (s-a desfășurat în afara grădiniței, părinții au fost implicați direct în 
realizarea lor, ș.a.m.d.). 

 
Pentru că mediul online poate fi flexibil și ofertant, am continuat să desfășurăm și activități 

extrașcolare, dar prin intermediul internetului. În continuare voi realiza o scurtă trecere în revistă a 
acestora. 

 
Copiii au participat la vizite virtuale ale unor grădini botanice, grădini zoologice, au vizionat 

online spectacole de teatru dedicate copiilor.  
 
În locul activităților pe care le desfășuram în parteneriat cu părinții la grădiniță, am lansat 

acestora o serie de provocări de activități pe care să le realizeze acasă împreună cu copiii. Rezultatele 
acestor activități au fost împărtășite de către părinți pe platforma educațională a grădiniței. Sedințele 
cu părinții, lectoratele, s-au desfășurat online, fiind astfel urmărite și atinse obiectivele urmărite prin 
intermediul acestora. Colaborarea cu părinții s-a realizat în continuare cu consecvență, chiar dacă nu 
a avut loc față în față. 

 
Parteneriatul cu Biblioteca Județeană “O. Goga” Cluj-Napoca a continuat și pe perioada 

suspendării cursurilor față în față. Reprezentantul bibliotecii participa o dată pe săptămână la o 
întâlnire online cu preșcolarii grupei, citindu-le povești adecvate temei săptămânale.  

 
Grupa noastră are inițiat un parteneriat internațional cu SUA și Republica Moldova. Activitățile 

propuse au fost în general activități care presupuneau utilizarea poștei electronice și a platformelor 
de întâlnire sau colaborare online (Zoom, Meet, Padlet).  

 
Trecerea în online nu a afectat semnificativ desfășurarea acestora. În această perioadă am 

participat împreună cu copiii și la proiecte internaționale organizate pe platforma eTwinning. 
Orientarea acestor proiecte fiind în principiu  colaborarea online, ele au fost desfășurate fără sincope.  

 



Chiar și activitatea de final de grupă mică a fost adaptată noilor restricții impuse de pandemie. 
În locul clasicei serbări am creeat pentru copii o poveste pe care am transformat-o într-o carte folosind 
aplicația Storyjumper.  

 
Buna desfășurare a tuturor activităților extracurriculare din perioada online și nu numai a putut 

fi asigurată prin implicarea părinților, parteneriatul cu aceștia dovedindu-se a fi unul solid, bazat pe 
colaborare și susținere reciprocă. 

 
În concluzie, pot afirma că trecerea în regim online a reprezentat o provocare pentru copii și 

cadrele didactice, a afectat multe aspecte ale actului educațional, dar nu a împiedicat desfășurarea 
activităților școlare și extrașcolare. Acestea au fost reorganizate și adaptate cu succes noului context 
și mediu de învățare. 
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Activitate extrașcolară - Obiceiul pascal: vopsirea ouălelor 

 
Prof. Domocoș Ecaterina                                                                                                  

Liceul Vocaţional ”Pedagogic Nicolae” Bolcaș, Beiuș, Bihor 

 
 

Tip activitate: extrașcolară 

Colectivul clasei a VIII-a, 20 elevi 

Activitate s-a desfășurat online, elevilor prezentâduli-se un material despre simboluri, legende 
și tradiţii pascale. Elevii au avut de realizat ca temă să vopsească ouă folosind diverse tehnici, 
principala tehnică o fost vopsirea ȋn coji de ceapă. De asemenea, la finalul activităţii lor au avut de 
postat poze pe canalul de comunicare cu materialele realizate.  

 
Vopsirea ouălor de Paşti este o tradiţie răspândită la toate popoarele, oul roşu fiind o adevărată 

emblemă a sărbătorii, legându-l de răstignirea lui Iisus Hristos. Ciocnitul ouălor se face după reguli 
ce diferă de la o zonă la alta. 

Oul colorat şi împodobit – simbolul Mântuitorului care părăseşte mormântul şi se întoarce la 
viaţă, precum puiul de găină ieşit din găoace. 

De obicei se vopsesc ouă  în diverse culori dar, pe masa oricărui creștin român care ține la tradiție 
se vor afla cu siguranță și ouă vopsite în roșu și mai ales cu coji de ceapă. 

Folclorul a păstrat și a transmis mai multe legende creștine.  
 
Legende referitoare la ou și culoarea sa roșie:  
 
➢ Cea mai răspândită legendă povestește că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul 

răstignit, a pus coșul cu ouă langă cruce și acestea s-au ȋnroșit de la sângele care picura din rănile lui 
Isus.   

➢ Una dintre legende spune că, atunci cand Isus a fost bătut cu pietre, pietrele care ȋl atingeau 
s-au transformat ȋn ouă roșii. 

➢ Alta legendă relatează că după ce Iisus a fost răstignit, cărturarii saducei și rabinii farisei au 
făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre ei a spus: "Când va ȋnvia cocoșul pe care-l mâncăm și ouăle 
fierte vor deveni roșii, atunci va ȋnvia și Isus", ȋnsă nici nu și-a terminat acela spusele și ouăle s-au și 
făcut roșii, iar cocoșul a ȋnceput să bată din aripi. 

 
La noi, obiceiul încondeierii ouălor este răspândit peste tot în ţară. Cromatica şi motivele 

decorative diferă de la o regiune la alta, și chiar de la creator la creator, în funcție de imaginația fiecăruia.  
 
Culorile folosite la vopsitul ouălor au și ele semnificațiile lor: – Roșu – simbol al sângelui, al 

focului și soarelui, al dragostei, al vieții și bucuriei de a trăi; – Galben – lumina, recolta, ospitalitatea, 
fericirea; – Verde – reînnoirea și forța naturii, prospețime, rodnicie, speranță; – Albastru – credință, cer, 
seninătate, vitalitate, sănătate; – Negru – simbol al pământului, statornicie, eternitate; – Violet – stăpânire 
de sine, dreptate, răbdare.   

 
Câteva din materialele realizate de elevi sunt prezentate ȋn pozele de mai jos. 



  
Vopsitul ouălor cu coji de ceapă: se strâng cojile de la 15 cepe,de exemplu, atât de la ceapa 

galbenă, cât și de la cea roșie. Se pun la fiert cu 1,5 litri de apă,10 minute, și cu 10 ouă care ȋn prealabil 
au fost puse ȋn dres cu frunze ,adică pentru a „împodobi“ ouăle  în mod natural, se taie un dres de 
nailon subţire în bucăţi suficient de mari cât să îmbrace un ou, şi se fixează pe ou frunze mici de 
leuştean, pătrunjel, flori de mici dimensiuni etc. Se fac noduri la capetele „punguţei“ din dres, pentru 
ca frunzele sau florile să stea cât mai fix.  

Ouăle astfel pregătite se lasă la fiert pentru a se impregna, lăsând alb-gălbui numai zona pe care 
a fost lipită frunza.La final se ung cu grăsime și se obţin niște ouă superbe. 

 
 

    
 

 

  



 

Activitățile extrașcolare/ extracurriculare –                                                
oportunitate de contextualizare a învățării 

 

Prof.înv.primar CRISTINA IULIANA DRACEA                                                  
Școala Gimnazială Elena Farago, Craiova 

  

 

În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai 
frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În plan european, iniţiativa promovării 
rolului important al activităţilor şcolare şi extraşcolare s-a concretizat în recomandările Consiliului 
Europei, prin Comitetul de Miniştri, în Recomandarea din 30 aprilie 2003.  

Acest document precizează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului 
echivalent al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, cu cel al educaţiei formale, din perspectiva 
contribuţiei lor egale la dezvoltarea personalităţii libere a copilului şi a integrării lui în societate. 
Documentul prevede:  

-statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare 
permanentă;  

-necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 
educaţiei obligatorii;  

-importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate 
de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;  

-oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea 
inegalităţii şi excluziunii sociale;  

-stimularea implicării copiilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, 
pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

-utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de 
integrare socială şi participare activă a copiilor în comunitate;  

-promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 
standardelor calităţii procesului educaţional;  

-asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a 
programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării;          

-recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a 
politicilor naţionale şi europene în acest domeniu.  

În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 



După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de 
dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:   

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi   

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ.  

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi 
cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, 
cu rol de „curriculum suplimentar”.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.   

Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 
educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare:  

-cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora, în afară sau 
online; 

-au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 
dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 

-ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 
tipurilor de acţiuni derulate; 

-oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 
activităţii acestora. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor:  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor 
şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile; 

-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

                      



Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare,activităţi ce vizează protecţia mediului etc ,activitati care au fost adaptate anul acesta in 
online, ca alternative virtuale cu ajutorul diferitelor platforme sau institututii de profil. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care 
participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. 
Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la 
clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, 
pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora.  
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ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
Prof. înv. primar Drăgan Daniela -                                                                                

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj 
 
 
 
În ultimul an, casa noastră a devenit sală de clasă și învățarea digitală a înlocuit din ce în ce mai 

mult metodele educaționale tradiționale. Criza sanitară ne-a arătat că putem să învățăm și altfel, atâta 
vreme cât avem la dispoziție un telefon, un laptop, o tabletă cu acces la internet.  

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. 
Dimensiunile psihologice și pedagogice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție prioritară, iar 
tehnologia trebuie adaptată în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să respecte 
trăsăturile beneficiarilor.             

Începem să uităm de metodele pe care le foloseam acum câțiva ani la școală și trebuie să gândim 
la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale.  

Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a 
tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software elaborate, precum 
platforma educațională.  

În acest scop au fost create documente digitale, dar şi aplicaţii dedicate învăţării asistate de 
computer. Orice iniţiativă trebuie să aibă în vedere crearea şi valorificarea unui conţinut digital, altfel 
nu putem vorbi de digitalizarea actului educaţional. 

Învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație. Instrumentele și tehnologia digitală 
dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Elevii 
explorează întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai 
coerent, spre deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual. 

Jocurile interactive sunt instrumente excelente care îi învață pe copii să se disciplineze, pentru 
că în astfel de jocuri e nevoie să se respecte regulile și îndrumările pentru a participa. 

Deoarece învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât 
manualele voluminoase, putem spune cu certitudine că digitalizarea reprezintă un context mai bun, 
care oferă o perspectivă mai largă și activități mult mai atractive decât metodele tradiționale de 
învățământ. 

Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe 
profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru / comunicare.  

Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc să raspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând 
educația mai productivă prin comunicare continuă și dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate 
folosind numai metodele tradiționale. 

 De la impactul pe care îl are asupra mediului nevoia de a folosi mai puțină hârtie pentru 
manuale și cărți, până la economisirea timpului prin acces rapid la informații, învățarea digitală oferă 
o modalitate eficientă de reducere a costurilor, de maximizare a resurselor și de sporire a impactului 
asupra elevilor și profesorilor deopotrivă. 



În concluzie, platformele virtuale de învățare pot oferi atât oportunitatea organizării de activități 
curente, curriculare, cât și dezvoltarea și implementarea de proiecte educaționale, formale curriculare 
sau extracurriculare, sau nonformale, asigurând astfel atingerea obiectivelor legate de integrarea 
educației digitale în activitatea de învățare. 
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Activitățile extrașcolare, picătura de energie a elevilor în pandemie 

 
 

Prof. înv. primar Drăgan Georgiana 
 
 
 
Activitățile extrașcolare pot cuprinde activități educative, de orientare școlară și profesională, 

religioase, culturale, artistice, recreative, se desfășoară în afara orarului, în cadrul unității de 
învățământ sau în afara ei.  

Dintotdeauna elevii au fost atrași de activitățile extrașcolare, mai mult decât de cele din cadrul 
orarului. Ei au nevoie de aceste activități, deoarece prin implicare își dezvoltă anumite competențe 
sau dovedesc talente pe care nu le pot demonstra la orele obișnuite.  

Perioada de pandemie este o provocare atât pentru elevi cât și pentru profesori, întrucât a trebui 
să ne adaptăm la noile reguli, dar în același timp să nu renunțăm activitățile extrașcolare.  

În această perioadă, activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru elevi, acestea au rolul 
de a-i ancora în realitate, de a-i face să înțeleagă că totul merge mai departe și că nu trebuie să 
renunțăm la a face ceea ce ne place.  

Deși multe concursuri s-au anulat, elevii au avut totuși bucuria de a participa la câteva 
concursuri, desfășurate online, cum ar fi: “România, țara mea” – concurs de fotografie, concursul de 
desene antibullying, concursul “Mugurași de primăvară”. Copiii s-au bucurat că au avut ocazia de a 
participa, de a-și valorifica talentul.  

Deși perioada de pandemie nu ne-a lăsat de multe ori să ne întâlnim fizic, am incercat să ne 
bucurăm de sărbătorile de peste an, online. Astfel, înainte de Crăciun fiecare elev a rostit o poezie și 
o colindă, avându-i alături pe părinți, fizic și pe colegi dincolo de ecranul dispozitivului avut la 
dispoziție.  

Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului am reușit să ne întâlnim și fizic, la Biserică. Copiii au 
fost foarte încântați să rostească poezii și să cânte colinde alături de părinții și bunicii lor aflați la 
slujbă. Acest moment parcă a fost mai emoționant decât atunci când îl pregăteam și îl susțineam în 
mod obișnuit. La finalul acestui program Moș Crăciun le-a oferit daruri tuturor copiilor, atât mici cât 
și mari. În Biserică am reușit să mai păstrăm legătura în mod direct unii cu alții, ne vedeam zi de zi 
online, dar duminica, cu unii dintre ei, ne vedeam fizic, ceea ce mă bucura.  

Un alt moment important a fost Ziua mamei, pe care am sărbătorit-o total Biserică. Copiii au 
realizat niște felicitări în formă de inimioară și au pregătit un scurt program artistic, pe care le-au 
oferit în dar mamelor și bunicilor, după slujba de duminică. Cu toții au fost emoționați, mai ales 
datorită faptului că aceste manifestări nu prea au mai avut loc în ultima vreme.  

Elevii au fost foarte încântați de aceste activități, dorindu-și mai mult să se întâlnească și în 
afara școlii.  

Biserica ne-a oferit ocazia și de a încondeia ouă înainte de Paște. Elevii s-au întâlnit în Joia 
Patimilor cu profesoara de religie și cu preotul paroh și au desfășurat la biserică activitatea de 
încondeiere a ouălor. Elevii au fost foarte încântați când au văzut rodul muncii lor, mergând acasă și 
punând opera lor de artă la loc de cinste alături de ouăle înroșite de mamele sau bunicile lor.  

De asemenea, în noaptea de Înviere nu au lipsit copiii de la Biserică, unde au cântat ”Hristos a 
Înviat”, cu multă bucurie, având în vedere că anul trecut fiecare cânta în liniștea casei sale. 

Cred că tradiționalul s-a păstrat acolo unde s-a putut și s-a vrut, deoarece tradiția este veșnică, 
nu va muri niciodată și nici pandemia nu va reuși să o nimicească.  

E important să sădim în sufletele copiilor iubirea de frumos, iubirea de ceea ce este tradițional, 
atât în vremurile bune, cât și în cele de restriște, cum sunt cele actuale.  

 



 

MINUNILE SFINTEI ÎNVIERI 

 

Prof: DRĂGHIN ANIȘOARA 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Caransebeș, Caraș-Severin 

   
 
 
Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după 

spusele românilor de pretutindeni, e sărbătoarea Paştelor, Paştele sau Învierea Domnului, pentru că 
în această zi “Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţa 
daruindu-le”, iar pre cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-l cu Dumnezeu. Ea 
cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate în natură 
învie.  

Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi caută 
în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună rânduială .  

Bărbaţii care până în Joia mare din Săptămâna Patimilor lucrează de regula la câmp, din ziua 
aceasta rămân acasă ca să o cureţe şi să se îngrijească de ea, repară gardurile, ară grădina, junghie 
mieii de Paşte şi adună cele trebuincioase sărbătorii.   

Femeile, tot din Joia mare sau cu cateva zile înainte încep a deretica prin case, a vărui, a spăla, 
a roşi ouăle, a coace pasca şi alte copturi. Fetele cele mari precum si multe neveste tinere încep a 
coase câte o camasă nouă precum şi alte haine, ca fiecare să aibă pentru ziua de Paşte, măcar o camaşă 
nouă. Fiecare are partea sa de ocupaţie şi grijă, fiecare caută a nu rămâne în urma altora, iar sfintele 
Paşte să-l surprindă ca pe un neom între oameni. Cea mai insemnată coptură pe care o mănâncă 
românii in decursul sărbătorii Paştelor este pasca, pascuţa.  

Dupa o legendă din Bucovina pasca se face, pentru ca Iisus înainte de a fi prins şi răstignit pe 
cruce, zice învăţăceilor săi, ca până atunci au mâncat cu toţi copturi nedospite şi nesărate adică turte 
sau azime, de acum înainte vor mânca copturi dospite şi sărate care se vor numi paşte. Pasca se face 
dintr-un aluat bine dospit în care se pune sare şi lapte dulce. Forma este rotundă, grosimea e cel mult 
de un lat de deget cu împletituri (sucituri) pe margini şi cele de la mijloc în formă de cruce, care 
însemnează crucea pe care a fost Mântuitorul răstignit. Între împletituri se pune de regulă brânză de 
vaci dulce, frământată cu ou şi zahăr, unsă deasupra cu galbenuş de ou şi împodobită cu stafide. Pasca 
se face fie în Joia mare, fie în Sâmbăta mare. În afară de pască, cele mai multe românce mai fac si 
alte copturi ca: babe, moşi, cozonaci rotunzi sau lungăreţi (ca sicriul în care a fost îngropat Iisus), 
colaci.  

Tot de Paşte friptura cea mai însemnată este cea de miel, numit mielul Paştelor sau de purcel, 
care se frig întregi şi care se duc în ziua de Paşte împreună cu pasca la sfinţit. Mielul înseamnă 
Domnul nostru Iisus, iar în Banat este datina ca oasele şi celelalte rămăşiţe ale acestuia să se îngroape 
la un altoi de măr sau păr sănătos, anume ca şi familia aceea să fie tot anul sănătoasa. Ouăle roşii se 
fac tot în Joia sau Sâmbăta mare. O legendă spune că: “Zice că pe când se afla Domnul nostru Iisus 
răstignit pe cruce, Maica Domnului a luat o coşarcă plină de ouă şi se duse cu dânsa la jidovi şi 
închinându-le-o îi ruga să înceteze a-l chinui şi necăji pe Iisus. 

Maica Domnului puse coşarca cu ouă lângă cruce şi începu a plânge. Stând coşarca lângă cruce 
şi curgând din mainile şi picioarele lui Iisus sânge, în scurt timp o parte din ouă se înroşiră, ca şi când 
ar fi fost vopsite. Domunul Iisus văzând ouăle umplute de sânge, îşi aruncă privirile către cei de faţă 
şi le zise : - De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii întru aducere aminte de răstignirea mea, după 
cum am făcut şi eu astăzi ! După ce a înviat Domnul nostru Iisus, Maica Domului a fost cea dintâi 
care a făcut ouă roşii şi pască şi a dat fiecărui om pe care l-a întâlnit câte un ou roşu şi câte o pascuţă 



şi i-a zis “Hristos a înviat!” Ouăle sunt alese cu grijă, numai de găina, se fierb, se pun în culoare, apoi 
se lasă la uscat şi se şterg cu grăsime de porc ca să aibă luciu.  

Când cântă cocoşii de mizul nopţii, românii curati şi îmbrăcaţi, după ce spun rugăciunile, iau 
pasca pentru sfinţire şi ouă roşii şi pornesc spre biserică. Sosind preotul în biserică deja plină de lume, 
întră în altar se îmbracă în ornatele cele mai frumoase, scoate uşa împărătească sau uşa raiului din 
ţâţâni şi o asează de o parte lângă perete, iese în naos i-a aerul de la postamentul unde a stat, îl scoate 
afară, înconjoară cu dânsul biserica şi îl duce apoi în altar pe masa cea sfântă până miercuri înainte 
de Înălţarea Domnului la cer. După aceea, luând sfânta cruce şi sfânta evanghelie, iar epitropii 
bisericii luând o cruce mare, praporele şi sfesnicele aprinse cu făclii ies din biserică afară şi se asează 
inaintea acesteia, unde se află pus analogionul cu icoana Învierii lui Iisus pe dânsul. În urma preotului 
iese şi poporul afară şi cântătorii bisericii care cântă, având fiecare cate o lumină de ceară aprinsă în 
mână. 

Preotul începe a cânta tropăriul învierii, se trag clopotele şi se bate toaca. După aceasta intră 
iaraşi cu toţii în biserică şi preotul continuă actul Învierii, precum şi serviciul sfintei liturghii.  

În ziua Învierii fiecare ins care i-a parte la Înviere, trebuie să aducă cu sine şi o lumină, pe care 
o ţine aprinsă în tot timpul săvârşirii sfintei Învieri de către preot. După Înviere fiecare se întoarce cu 
lumina aceasta aprinsă acasă. După ce ajung acasă şi păşesc peste pragul tinzii încep a se închina, 
apoi intrând în casă sting lumina în grinda, afumând-o pe aceasta în semnul crucii. După ce fac semnul 
crucii o sting şi o păstrează apoi peste tot anul, spre a o avea şi a o putea aprinde la întâmplări 
primejdioase la vărsări mari de ape, la grindină sau piatră, la tunet, fulger şi trăsnet. Aprizând-o,zic : 
Fugiţi necuraţi, Fugiţi, voi spurcaţi. De casa noastră Nu v-apropiaţi.  

Românii mai întrebuinţează lumina Învierii spre a afuma vitele cu dânsa. În ziua Învierii, după 
ce s-a sfârşit sfânta liturgie şi anume între 7-8 dimineaţa se sfinţeşte pasca şi ce s-a mai adus la 
biserică. După sfârşirea Învierii, a leturghiei şi a sfinţirii pascăi, unul sau două dintre ouăle sfinţite se 
dau preotului, care le-a sfintit, iar restul se aduce acasă. Sosind acasă toţi se pun la masă şi gustând 
mai întâi din pasca din ouă şi celelalte bucate încep a mânca.  

După ce s-au săturat de mâncat, prind a ciocni cu ouă roşii, şi anume mai întâi soţii, apoi copiii 
cu parinţii şi parinţii cu celelalte neamuri şi cunoscuţi. Făcând aceasta, cred că cei ce ciocnesc unul 
cu altul se vor vedea pe lumea cealaltă.  

În ziua dintâi, adică în ziua de Paşte se ciocneşte numai cap cu cap. A doua zi, adică luni după 
Paşte se poate ciocni şi cap cu dos, iar în cele urmatoare chiar şi dos cu dos. Cel mai mic de ani ţine 
oul cu capul în sus, iar cel mai mare ciocneşte cu oul sau, si anume tot cu capul, zicând: “Hristos a 
înviat!”, iar cel mic răspunde : “Adevărat c-a înviat!”. În unele părţi din Banat este datina a se da in 
ziua de Paşte ca Moşi de sufletul mortilor : colaci, miel, ouă roşii precum şi alte bucate aflate în casă. 
În Transilvania cum se zăreşte de ziua, prind a umbla baieţii cu ouă roşii pe la neamuri şi vecini, iar 
gazda le daruieşte ouă roşii şi păscuţe . Tot aici feciorii cu flori în pălării şi fetele frumos gătite se 
adună după prânz înaintea bisericii, toţi cu ouă roşii, unde râd, glumesc, petrec şi ciocnesc împreună 
: ouă cel tare castigă pe cel slab.  

În Moldova “fetele şi flăcăii în ziua de Paşte se suie în clopotniţa şi toaca toata ziua, ca să 
crească cânepa frumoasă şi moale ca matasea”. În unele locuri din Bucovina şi Transilvania, este 
datina ca luni după Paşte, feciorii să ude pe fete şi băieţii pe copile. Iar marţi după Paşte udă fetele pe 
feciori şi copilele pe baieţi.   

Fetele după ce au fost udate, învită pe cei ce le-au udat la masă, şi le dau drept suvenir câte un 
ou mai frumos.  

În Transilvania a doua zi de Paşte, după amiază înainte de vecernie, credincioşii satului se adună 
la Prânzul Paştelor . La acest prânz se bea şi se mănâncă de sufletul morţilor şi se cântă felurite cântece 
sau versuri ale Învierii. 

Lumina de la Sfântul Mormânt este o realitate de existenţă căreia nu se poate îndoi nimeni. 
Creştini sau necreştini, credincioşi sau necredincioşi se pleacă în faţa acestei realităţi copleşitoare, 
care nu este altceva decât manifestarea Dumnezeirii, stiut fiind că Dumnezeu este Lumina . Pentru 
cei care se ostenesc pentru mântuirea sufletelor lor, aceasta Lumină este o dovadă peremptorie a 
realităţilor creştineşti supranaturale, este o certitudine a existenţei vieţii care depăşeşte hotarele 



mormântului. În aceste momente, când sărbătorim două milenii de creştinism, ne pătrundem mai mult 
de adevărul că suntem fiii Luminii şi că este necesar să umblăm ca fii ai Luminii. 

Şi astfel, pătrunşi de lumina lui Hristos, care luminează tuturor, vom găsi sensul superior al 
vieţii şi vom privi viaţa în perspectiva veşniciei, a vieţii în comuniunea iubirii şi a luminii lui Hristos, 
Dumnezeul nostru. 
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În ultima vreme, literatura de specialitate semnalează preluarea de către ştiinţa managementului 
a problematicii ridicate de pedagogie, sub toate aspectele sale, inclusiv a problematicii ridicate de 
disciplinele pedagogice de graniţă.  

Extinderea câmpului de studiu şi cercetare a managementului domeniului educaţional, impune 
analiza demersurilor teoretice şi practic aplicative ale pedagogiei din perspectiva activităţilor 
manageriale, a funcţiilor, rolurilor managerului, a principiilor managementului de succes.  

Astfel, în prezent, se vorbeşte de un management educaţional care cuprinde un management 
educaţional internaţional (mondoeducaţia), un management educaţional naţional (la nivel de politici 
educaţionale naţionale), un management educaţional instituţional şi un management educaţional al 
clasei de elevi.  

Dar, tot la fel de bine, putem discuta despre un management al curriculumului (management al 
finalităţilor, al resurselor, al strategiilor, al evaluării, al optimizării, reglării), un management al ofertei 
educaţionale, al activizării elevilor sau de un management al sistemului informaţional, al relaţiilor 
umane, de un management situaţiilor disciplinare (al conflictelor), al parteneriatului pedagogic, al 
timpului liber (loisir), al motivaţiei. 

Diversificarea temelor psiho-socio-pedagogice abordate de management conduce la creşterea 
domeniilor asupra cărora managementul (educaţional) îşi extinde aria de cercetare. Se întâmplă 
acelaşi lucru ca şi în domeniul pedagogiei, unde tendinţa actuală este de a se vorbi nu de o pedagogie, 
ca ştiinţă, unitară, ci de pedagogii: pedagogia comunicării, a motivaţiei, activizării, evaluării etc.  

Astfel, se ridică, în mod justificat, următoarea întrebare: Există un management al activităţilor 
extracurriculare? Răspunsul îl putem afla căutând să argumentăm că există mai întâi o pedagogie a 
activităţilor extracurriculare. Dar dacă există o astfel de pedagogie, care sunt „celelalte” pedagogii? 
Putem vorbi de pedagogie ca ştiinţă singulară a educaţiei? Sau de pedagogii, de ştiinţe ale educaţiei? 
Există o singură ştiinţă sau există ştiinţe care se ocupă de studiul fenomenului educaţional? Răspunsul 
la aceste probleme nu poate fi tranşant şi necesită o explicaţie teoretică. 

E. Joiţa (2003, pp.13-19, 75-81) clarifică răspunsul la aceste întrebări făcând o analiză în istoria 
constituirii pedagogiei ca ştiinţă a educaţiei şi interpretând statutul acesteia în paralel cu apariţia aşa 
numitor ştiinţe ale educaţiei. Pedagogia, ca ştiinţă a educaţiei a putut deveni o disciplină 
independentă, abia în ultimul secol, când a atins condiţiile de bază: un domeniu propriu de studiu clar 
conturat, un limbaj ştiinţific specific de comunicare, un corp de legi şi principii de sine stătătoare, un 
aparat metodologic anume pentru cercetarea sferei de preocupări a educaţiei. 

Mai mult încă, şi în momentul de faţă, pedagogia îşi continuă procesul de clarificare a 
statutului, a condiţiilor de definire a lui, în contextul general al reconsiderării lumii ştiinţelor şi 
al practicii educaţionale, al multiplicării şi diversificării experienţelor, sistemelor, conceptelor, 
modelelor, paradigmelor, teoriilor referitoare la educaţie. 



Constituirea şi recunoaşterea pedagogiei ca ştiinţa educaţiei reprezintă un exemplu tipic de 
dificultate, încă manifestă, de trecere, în timp, de la cunoaşterea empirică, experienţa curentă, prin 
corelări şi interpretări variate la generalizări. 

Complexitatea educaţiei a întârziat formularea acestor generalizări, motiv pentru care a fost 
necesară şi integrarea contribuţiilor altor ştiinţe, în principal socio-umane, interesate şi ele de 
domeniul vizat, ca un câmp aplicativ, circumscris problematicii devenirii omului. 

Fenomenul educaţional este o realitate extrem de complexă, care supune atenţiei cercetătorului 
teoretician dar şi practician diverse aspecte, domenii, teme, care pot fi privite, analizate şi interpretate 
din varii perspective. De aceea, adesea, aceste mari probleme ale educaţiei, prin faptul că au devenit 
ele însele teorii şi sisteme teoretice ample, oarecum quasidistincte de alte probleme majore, au 
îndreptăţit cercetătorii în a le numi, impropriu, „pedagogii”.  

Apreciem că sunt impropriu numite, deoarece ele nu sunt ştiinţe de sine stătătoare, ci 
pseudoştiinţe, discipline rupte din sânul marii ştiinţe care este pedagogia. Pe de altă parte, nu putem 
vorbi de o pedagogie- ca ştiinţă - alcătuită din o diversitate de alte pedagogii. 

Totuşi, pentru faptul că marile sistemele teoretice (şi practic-aplicative) ale pedagogiei care s-
au ocupat de o anumită problematică au devenit prin amploarea lor, profunzimea abordării teoretice 
şi practice, teorii de sine stătătoare, interrelate totuşi cu alte mari teorii din câmpul educaţional sau 
din afara lui, putem vorbi în prezent de o diversitate de „pedagogii”, adică de o diversitate de teorii 
pedagogice: pedagogia jocului, pedagogia activă, pedagogia interactivă, pedagogia metacognitivă, 
pedagogia constructivă, pedagogia clasică (tradiţională) versus pedagogia modernă (actuală), 
pedagogia Freinet, Montessori. Prin extensie, putem vorbi, deci, şi de o pedagogie a activităţilor 
extracurriculare, cu precauţia semnalată mai sus: nu este vorba de o pedagogie nouă sau de o „altă” 
pedagogie sau de o altă ştiinţă care să îndeplinească condiţiile epistemologice ale unei ştiinţe, ci este 
vorba de una din marile probleme ale domeniului de studiu al pedagogiei - educaţia (educaţia 
extracurriculară). 

Obligaţia de a sublinia această menţiune este cu atât mai mare cu cât, riscăm să periclităm 
statutul pedagogiei. Pedagogia este ştiinţă unitară a educaţiei, care studiază fenomenul educaţional în 
amploarea şi diversitatea manifestărilor sale şi, la fel ca şi oricare altă ştiinţă, face apel în studiul său 
la mijloacele, instrumentele de cercetare ale altor ştiinţe conexe, motiv pentru care „pedagogia este 
ştiinţă unitară, globală a educaţiei, dar şi sistem de discipline, ştiinţe particulare, pe subdomenii 
specifice” (E. Joiţa, 2003, p. 14). 

Acelaşi fenomen se întâmplă şi în cadrul managementului educaţional ştiinţific care se 
divizează în tipuri de management, toate însă subordonate unei singure discipline ştiinţifice: 
managementul educaţional. Prin urmare, dacă există o pedagogie a activităţilor extracurriculare (cu 
finalităţi, resurse, strategii, forme de evaluare şi de optimizare), putem discuta şi de cercetarea acestui 
domeniu, din perspectiva activităţilor, rolurilor, funcţiilor, principiilor managementului ştiinţific, 
respectiv din perspectiva unui management al activităţilor extracurriculare. 

Termenul „extracurricular” nu este totuşi o opţiune prea fericită pentru a desemna activităţile 
„din afara” curriculumului obligatoriu, şcolar. Curriculumul, după cum se ştie, se defineşte ca un 
proiect educativ care marchează un traseu de parcurs pe o axă temporală, luând în calcul finalităţi de 
atins, resurse implicate în atingerea acestora (în special resurse informaţionale, conţinuturi), 
modalităţi de organizare diferită, strategii, tehnici şi modalităţi de evaluare şi chiar activităţi de 
optimizare, reglare.  

Prin urmare, dacă folosim sintagma „extracurricular” ar însemna că activităţile „din afara 
curriculumului” nu ar fi tot activităţi curriculare, dar cu un alt tip de curriculum (alte finalităţi, alte 
obiective de atins, alte resurse, alte strategii, alte modalităţi de evaluare, alte modalităţi de reglare, 
optimizare, pe o altă axă temporală). Or, activităţile extracurriculare sunt şi activităţi curriculare, dar 
care se sprijină pe demersuri curriculare diferite decât cele obligatorii. În sens comun însă, prin 



activităţi curriculare sunt desemnate cele care se realizează în cadrul instituţionalizat (cel mai adesea 
în instituţia şcoală), fiind proiectate, organizate, desfăşurate şi evaluate riguros, iar prin cele 
extracurriculare, cele care nu mai sunt obligatorii, ieşind de sub sfera şcolarului, dar completându-le, 
compensându-le pe acestea. 

Managementul activităţilor extraşcolare, ca dimensiune a managementului general, 
educaţional, studiază ansamblul de activităţi manageriale întreprinse de un mentor, tutore, ghid 
(profesor, părinte, alte persoane specializate într-un domeniu sau nu), care vizează valenţele formative 
şi educative ale experienţelor generate în afara procesului de învăţământ. Aceste activităţi se 
concretizează în seturi de decizii, ce vizează modalităţi de proiectare, organizare, coordonare, 
evaluare şi reglare (care ele însele sunt tot decizii), întemeiate pe principiile managementului ştiinţific 
(principiul eficienţei, cel al eficacităţii, al organizării raţionale, al responsabilizării, motivării, al 
negocierii, al delegării puterii, al echilibrării funcţiilor, resurselor, al democratizării, al climatului 
stimulativ, al raţionalizării timpului, resurselor etc.). 

Managementul activităţilor extracurriculare are un caracter complex, explicativ, normativ, se 
întemeiază pe demersuri ştiinţifice. Ca disciplină de graniţă, se foloseşte de baza teoretică a altor 
ştiinţe sau discipline ştiinţifice, având un caracter interdisciplinar. Bazându-se pe fundamentări 
logice, teoretice, raţionale, lasă însă loc şi de manifestare a creativităţii, originalităţii fiecărui membru, 
ridicându-se adesea la nivel de artă, măiestrie în proiectare, organizare, desfăşurare, evaluare şi 
reglare. Prin funcţiile activităţilor sale, joacă rol de compensare, completare a experienţelor generate 
de şcoală (procesul instructiv-educativ) şi trăite de elevi. 

Managementul educaţiei extracurriculare îşi dovedeşte astfel importanţa şi utilitatea. 
Proiectarea şi organizarea unro activităţi extracurriculare trebuie să ia în calcul şi dimensiunile 
psihologică, ergonomică, socială şi normativă (R. Iucu, 2000), ale grupurilor de elevi implicate în 
astfel de activităţi, după cum trebuie să reconsidere din alte perspective teoretice şi practice, aspecte 
cum ar fi cele legate de climatul microgrupului, de relaţiile dintre membri, de posibilele conflicte, de 
motivarea la un nivel superior a acestora.  

Este greşit să concepem educaţia copiilor numai rezumând-o la ceea ce se întâmplă în şcoală, 
la experienţele generate în cadrul procesului de învăţământ. Cu cât sunt mai bine proiectate, 
planificate, organizate, desfăşurate experienţele extradidactice ale copiilor, cu atât valenţele 
formative ale acestora vor cunoaşte o curbă ascendentă, completându-le pe cele şcolare. Într-o lume 
în schimbare şi continuă acceleraţie este necesară crearea unui educabil rezistent la schimbări. 
Activităţile extarcurriculare vin în întâmpinarea acestui deziderat, prin ceea ce putem numi pregătirea 
pentru viaţă și pentru integrarea cu succes în societate a micilor actori sociali în formare- elevii noștri. 
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„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori – “Descoperirea copilului”) 

 
Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă. 

Ele urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite domenii, presupun 
folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi eficient. Scopul lor este de a contribui la formarea 
personalităţii copiilor. Școala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme.  

În cadrul acestor activități, elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea și să-i 
pregătească pentru startul în viață. 

Consider că activităţile extracurriculare sunt deosebit de importante, deoarece contribuie la 
dezvoltarea gândirii şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora, 
se pot descoperi și dezvolta  anumite înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Fiind foarte atractive, 
copiii participă cu mare plăcere, într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire la astfel de 
activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Iată câteva exemple de activități extrașcolare , care se pot realize în mediul online: 
 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice- Cercurile tematice 
Pentru copiii pasionați de matematică sau diferite mistere ale naturii, care își pune tot soiul de 

întrebări despre Univers și despre planeta noastră, o varianță sunt cercurile tematice, potrivite și 
pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, 
copii continuă explorarea în online, fiind dirijați și coordonați de profesori. 

 
         2. Ateliere creative, de artă 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului, precum sunt științele. Dacă științele 
ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi stimulează 
empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și 
înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. Consider că e 
important să-i oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistic, pentru a 
descoperi un mic pictor, un viitor scriitor talentat ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual 
Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Dacă vrem să-i ajuțăm pe copii să-

și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua 



de azi sau unele antice, putem alege să vizitatăm, în regim virtual, o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada de online, putem explora un muzeu 
nou sau o grădină zoologică, făcând o ,,excursie virtuală” . Această activitate online este interactivă, 
foarte antrenantă!  

Astfel, activitățile extrașcolare în mediul online pot îmbrăca diverse forme, devenind extrem de 
atractive pentru școlari. Punctul forte este acela că antrenează copiii în activităţi cât mai variate şi 
bogate, care sunt diferite de clasica activitate  didactica la clasă.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi nu 
în ultimul rând  posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă foarte important ca însuși cadrul didactic să fie creativ, pentru că 
numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi diverse tipuri de activităţi extraşcolare care să le 
provoace interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea 
acestora.  

Fiecare activitate contribuie, într-o mică sau mai mare măsură, la formarea și  îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură, oameni etc. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracuriculară, chiar și în mediul online, este o 
componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 
adoptând o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor 

marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 

Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, 
deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se 
cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul 
său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea 
copilului. 

Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală 
a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. 
În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un 
schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de 
creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena 
personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 

Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
educatoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de 
care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate 
ș.a.m.d. Nu mai puțin important, specialiștii din grădinițe trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar 
pentru comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, 
despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui 
părinte. 

Dacă ne raportăm la prima întâlnire cu familia, pe care vrem, desigur, să o valorificăm pentru 
a culege o serie de informații și a ne creiona o primă imagine asupra contextului familial din care vine 
copilul, este recomandat să nu creăm părinților o senzaţie de supunere la un test, ci să îi ajutăm să 
înțeleagă că aspectele legate de sănătatea copiilor și a familiilor sunt foarte importante în contextul 
post pandemie.  

Întrebările adresate părinților vor fi simple, oferind posibilitatea de a face sugestii, astfel încât 
grădinița să obțină informații clare privind starea de sănătate a copiilor și părinților, comportamentul, 
manifestările și alte particularități ale dezvoltării copilului.  

Incontestabil, toate aceste răspunsuri sunt necesare pentru determinarea celei mai adecvate 
forme de îngrijire, creştere şi educare a copilului și mai ales pentru adaptarea, fiecăruia dintre cei 
implicați, la situația nou creată. Pentru a culege aceste informații, discuția cu familia poate fi urmată 
și de solicitarea completării unui chestionar acasă, în spațiul de securitate și confort maxim al 
părinților, poate în prezența și a altor membri ai familiei sau persoane care se ocupă de creșterea și 
îngrijirea copilului, urmând să fie trimis online grădiniței.  

La sfârşitul întâlnirii se rezumă cele discutate şi se stabilesc întâlniri față în față, la distanță de 
câteva zile, în grădiniță, împreună cu copilul. Vizita realizată în creşa/grădinița sau camera de joacă, 



va oferi familiei ocazia de a avea un prim contact cu adaptările făcute în spațiul educațional astfel 
încât să se asigure distanțarea fizică și li se vor putea explica foarte clar și aplicat regulile impuse 
pentru asigurarea unui context de siguranță cât mai mare. 

De asemenea, un spaţiu de primire confortabil, curat, aerisit, igienizat, care să asigure un grad 
de confidenţialitate şi deschis (fără birouri), poate deveni un factor important în relaţia care se 
construieşte. Recomandat ar fi ca în imediata vecinătate a acestui spațiu în care vor avea loc primele 
întâlniri și discuții cu părinții, să se organizeze și un spațiu de joacă pentru copii, astfel încât să se 
creeze și acestora, nu numai părinților confortul necesar și sentimentul de siguranță. 

Părintele are nevoie să fie informat asupra serviciilor de educaţie oferite de grădiniță, asupra 
misiunii instituției, metodologiilor de lucru, activităţilor derulate, ca şi asupra expertizei personalului 
care va interacționa și va stimula dezvoltarea copilului. Sunt aspecte importante pentru părinte, care 
îl vor ajuta să construiască o identitate serviciului, pe care, eventual, o poate integra unei experienţe 
anterioare pozitive (dacă a mai auzit şi de alte servicii de acest tip, dacă ştie ce înseamnă o anumită 
tehnică de lucru, dacă apreciază că în instituțiile care oferă servicii de educație preșcolarilor aceștia 
sunt bine îngrijiţi). 

Copiii reușesc să se adapteze relativ ușor la schimbări, dar au nevoie de ajutor, iar 
dumneavoastră, ca părinți, puteți să îi pregătiți pentru această etapă. Cum?  

➔ vorbiți despre ceea ce urmează să se întâmple;  

➔ explicați faptul că la grădiniță va petrece o parte din zi, după care va fi luat acasă, înapoi;  

➔ dacă este posibil, faceți o vizită la ora preluării copiilor, să vadă cum pleacă însoțiți de părinți 
și explicați-i că așa veți veni și dvs. la ora promisă;  

➔ explicați copilului câteva dintre activitățile de la grădiniță;  

➔ faceți o vizită la grădiniță pentru a-și cunoaște educatoarele, înainte de începerea propriuzisă 
a cursurilor; 

 ➔ explicați pe înțelesul copilului de ce este important să meargă la grădiniță, prin analogie cu 
faptul că și dvs. mergeți la serviciu, și frații/ surorile sau alți copii cunoscuți merg la grădiniță/ școală 
în fiecare zi, iar acolo se distrează, învață lucruri noi, folositoare, cunosc alți copii și se joacă 
împreună; 

 ➔ fiți un bun exemplu pentru copil (stăpânirea emoțiilor proprii care ar putea să îi insufle 
teama de abandon sau față de grădiniță este esențială); copilul se inspiră din emoțiile părintelui, iar 
atitudinea dvs. pozitivă, calmă, zâmbitoare, plină de încredere, îl va ajuta să treacă mai ușor peste 
această perioadă de acomodare; 

 ➔ puteți folosi cuvinte-cheie de încurajare : Sunt mândru/ă de tine; Am încredere în tine; Vei 
descoperi prieteni/ jocuri noi!  

➔ căutați o prezentare a grădiniței. Puteți folosi poze, filme de prezentare, tururi virtuale 
referitoare la grădiniță. Acestea se pot accesa de pe site-ul grădiniței în vederea familiarizării copiiilor 
de grupa mică cu mediul grădiniței;  

➔ o altfel de introducere! Atunci când faceți cunoștință cu educatoarele prezentați-le cât mai 
multe aspecte relevante legate de copilul dumneavoastră, inclusiv valorificând resursele de 
comunicare online (telefonic, WhatsApp, platforme sincron); puteți folosi și fotografii sau filmulețe 
semnificative din activitățile copilului dumneavoastră. Atunci când prezentați educatoare copilului 
dumneavoastră valorificând resursele online (WhatsApp, platforma Zoom, Meet sau alte aplicații) 
asigurați-vă că îi sunt prezentate și grădinița, sala de grupă (filmulețe înregistrate, fotografii, 



prezentare live realizată de educatoare în timpul întâlnirii online), pentru a se familiariza cât mai 
devreme cu spațiile respective și a se putea adapta mai ușor atunci când va începe să meargă la 
grădiniță. Într-o primă întâlnire online (sau poate în a doua, depinde de reacția emoțională a copilului 
și de disponibilitatea lui) sprijiniți-vă copilul să se prezinte și singur educatoarei, să îi prezinte 
jucăriile lui preferate, încurajați-l să pună întrebări la rândul lui, să intre într-un prim dialog cu 
educatoarea, întrun context cât mai relaxat și prietenos;  

➔ parcurgeți împreună drumul spre grădiniță de mai multe ori, pentru a începe construirea unei 
rutine (în special la începutul și sfârșitul programului – dimineață/ după amiază), pentru a ajuta copilul 
să aibă reprezentări clare legate de programul grădiniței și de momentul regăsirii, dar și de locul 
despărțirii (poarta grădiniței). Pe traseu, asigurați-vă că puteți crea momente de bucurie, fixând 
anumite repere pe care copilul le va corela cu bucuria drumului spre grădiniță. Opriți-vă în câteva 
stații vesele: un loc de joacă pe lângă care treceți și la care vă veți opri împreună cu copilul în drum 
spre sau de la grădiniță spre casă; un spațiu deschis în care se poate juca și poate hrăni porumbei, o 
tonetă de unde se poate bucura de o recompensă dulce și sănătoasă. Toate aceste stații vesele vor 
contribui la întărirea motivației de a merge la grădiniță după perioada pandemiei și la construirea 
stării de bine, pe tot traseul parcurs până acolo. 

Între familie și gradinita trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. 

 

  



 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 

DRAGOMIR ALEXANDRA 
 

 

În cazul educației, activitățile extraşcolare pot spori domeniile predate zilnic sau interesele 
individuale. Într-o situație normală, înainte de pandemie toate activitățile extraşcolare au avut loc într-
un mediu școlar fără multe restricții, în special protocoale care implicau siguranța sănătății.  

Prezența pandemiei a prezentat provocări uriașe și curbe de învățare pentru toate formele de 
educație și numeroasele elemente suplimentare care joacă un rol important în dezvoltarea unui copil.  

Desigur, unii profesorii s-au confruntat cu o sarcină dificilă de a preda printr-un ecran, iar 
educabililor nu li s-a mai acordat atenție individuală din partea profesorului.  

Activitățile extraşcolare dispun de mai multe avantaje, se dezvoltă prietenii cu colegii prin 
activități externe, crescând încrederea în sine. Astfel, conexiunile social-emoționale prin 
interacțiunile cu colegii şi/sau cadrele didactice modelează și sporesc personalitatea unui preşcolar, 
abilitățile de rezolvare a problemelor, opiniile personale și abilitățile de luare a deciziilor.  

Exemple de activități extrașcolare online - în parteneriat cu părinţii în pandemie 

 Ouăle stropitoare 

În apropierea Sf. Paşti, o altă activitate creativă pentru copii este pictura cu ouă colorate. 
Materialele necesare sunt: un tablou canvas mare, din pânză albă pe sașiu, câteva ouă, vopsele 
speciale de pictat, guașe. Mai întâi, se vor pregăti ouăle, se va scoate din ele albușul și gălbenușul, 
apoi se vor umple ouăle cu culori. Se va pune canvasul alb afară în curte sau în fața blocului rezemat 
de un copac. Se va stabili o linie de start, apoi părintele împreună cu copilul aruncă ouăle cu vopsea 
pe tablou astfel încât ele se vor sparge în contact cu tabloul și culorile se vor împrăștia pe tablou. 

 Căsuța iepurașului 

Pentru început, preşcolarul împreună cu părintele vor pregăti un decor de primăvară. 
Materialele de care au nevoie aceştia în realizarea activităţii sunt: un balon, sfoară colorată, lipici, 
accesorii decorative, un iepuraș de ciocolată sau unul din pluş. După ce balonul a fost umflat (poate 
fi unul simplu, de latex), se amestecă într-un bol sfoara și lipiciul. Când s-a înmuiat bine în lipici, se 
aplică sfoara pe tot balonul. Balonul se lasă la uscat, iar după ce s-a uscat bine de tot, iar sfoara s-a 
întărit, se trece la spargerea balonului. În acest fel se va obţine un ou mare. Mai departe, se taie central 
o bucățică din el și se pulverizează cu spray fixativ pentru a se fixa bine. Se pune apoi în interiorul 
său rafie naturală colorată sau iarbă artificială, decorându-se la libera alegere a copilului. La final, 
iepurașul este aşezat în centrul lui. 

,,Căsuţa iepuraşului” se poate agăța deasupra mesei, chiar la mijlocul mesei, sau se pot realiza 
mai multe astfel de baloane cu care copilaşii să îşi decoreze casa în apropierea Sărbătorilor Pascale. 
Pot fi făcute de diferite mărimi și ornate după bunul plac, ca să se potrivească în fiecare încăpere.   

 Ouă vopsite şi ,,sărate” - explorarea culorilor 



Pentru desfăşurarea acestei activităţi preşcolarul are nevoie de următoarele materiale: ou de 
carton, model foaie de brainstorming, marcatori, lipici, sare, acuarele, pensulă. La început, copiii se 
familiarizează cu modelele primite, atingându-le. Apoi, cu markerul, aceştia vor desena modele 
pentru ouăle lor pe foaia de brainstorming. Părintele realizează două modele împreună cu copilul, 
apoi îl lasă pe acesta să le realizeze singur. 

Modelele pot fi: 

- linie, zgârietură, linie, zgârietură, linie, zgârietură. 
- linie, squiggle, puncte, linie, squiggle, puncte, linie, squiggle, puncte, 
- linie, linie, puncte, linie, linie, puncte, linie, linie, puncte, 

După ce fiecare copil va selecta modelul pe care îl va folosi, va lipi modelul ales pe ouă cu linii, 
zgârieturi și puncte. Peste lipici va adăuga sare, agitând uşor din excesul de sare. Preşcolarului îi va 
fi explicat că sarea este un material care absoarbe lichidele. Totodată, acestuia i se va demonstra cum 
să folosească pensula cu apă și acuarelă, apoi să atingă ușor o zonă cu sare pe ea. Acesta va urmări 
cum culoarea se răspândește și se amestecă. Se lasă să se usuce peste noapte. Culorile se vor estompa 
pe măsură ce vopseaua se usucă. 

 

  



 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE                                          
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

Prof. logoped Dragomir Amalia                                                                                    
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 
 

Activitățile extrașcolare au un rol important în ceea ce privește  dezvoltarea armonioasă a 
copilului. Pin intermediul  acestor activități elevii reușesc să obțină performanțe școlare mai ridicate,  
li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe 
lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, crescând încrederea 
în forțele proprii.             

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele, excursiile tematice, concursuri școlare,  și 
întrecerile sportive. 

Acest an școlar a reprezentat o provocare și în ceea ce privește organizarea și realizarea 
activităților extrașcolare, cadrele didactice demonstrând în aceste sens, adevărate probe de 
creativitate. 

Una din activitățile extrașcolare pe care am gandit-o în perioada anului școlar 2020-2021 a fost 
crearea unui spațiu de joacă pe platforma Gsuite, în fiecare classroom al elevilor cu care lucrez. 
Jocurile interactive create în ”Spațiul meu de joacă” se bazează pe cunoștințele elevilor dobândite în 
cadrul lecțiilor, astfel fiind un bun prilej de exersare în contexte noi a cunoștințelor și de dezvoltare a 
unor competențe prevăzute în programa școlară. Faptul că multe dintre aceste jocuri oferă un feedback 
imediat, concretizat prin afișarea punctajului obținut la finalizarea acestora, mi-a dat posibilitatea să 
organizez și multe concursuri de genul ”Cțștigătorul are cele mai multe puncte”.  

 

 În cadrul concursurilor am folosit următoarele  jocuri:  

1. Adevărat sau fals despre anotimpuri -Sarcina copiilor este de a  identifica 
 anotimpurilor și  caracteristicile acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Cum este ? Sarcina copiilor este de a diferenția sunetele R și L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Găsește cuvinte care încep cu litera indicată. - Sarcina copiilor este de a 
 identifica cuvinte care încep cu litera indicată de ruletă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

 
Educatoare: Dragomir Anda Mihaela 

Grădinița P. N. Nr. 1 Băneasa, Jud. Galați 
 
 
 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

 
În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 
 
 1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

 
 2. Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
Atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea 

și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că 
ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să 
evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Dacă vrei să ajuți pe copilul să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, 

dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de copil 
un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. 
Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

 
 



 
4. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare 
pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar 
că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

 
 
5. Cursuri de improvizație pentru copii 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

Din fericire, sunt cursuri de improvizație pentru adulți, inclusiv pentru părinți, care te ajută să 
scapi de emoții și de frici. În cazul în care te întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare 
neconvenționale: prin exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de 
improvizație, micul improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape 
de trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și 
adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  

 
6. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt 
diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

 
7. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 

după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului tău mult mai complexă. 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 
mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

  

 



 

 

Arhitectura – predare online prin intermediul softurilor de arhitecură 

 

 

Dragomir Razvan Doru 

 

 
Arhitectura este cea mai sinceră dintre arte, astfel aceasta trebuie diseminată în cele mai 

concrete și comprehensibile moduri.  

De aceea implementarea conținuturilor de învățare prin intermediul softurilor de arhitectură 

ajută în procesul de acumluare de către elevi al principiilor de arhitectură întrun mod mai atractiv. 

Utilizarea softurilor 2D și 3D în procesul de predare-învățare le dezvoltă elevilor atât viziunea 

în spațiu, volumetrică, a ansamblurilor arhitecturale cât și deprinderea de capacități în utilizarea unor 

programe de arhitectură, fapt ce va ușura adaptarea lor după încheierea studiilor pe piața muncii  în 

acest domeniu.   

 Așadar prin intermediul softurilor de arhitectură 2D, 3D și de randare elevii reușesc să acopere 

toată plaja necesară de implementare a unui proiect de arhitectură și totul doar cu ajutorul unui 

dispozitiv fie el laptop sau calculator.  

Lecțiile de predare online sunt mult mai eficiente utilizând astfel de programe de arhitectură 

atât de către profesori cât și de către elevi, transferul de cunoștințe realizându-se într-un mod practic.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE CE NU AR TREBUI SĂ RENUNȚĂM                                                                 
LA ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE                                                                         

DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 

Prof. Dragomir Simona                                                                                                                                   
Liceul Tehnologic,,Unirea” Ștei, jud. Bihor 

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt attractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Problemele majore care frământă omenirea în prezent, cu privire la alimentaţie, creşterea 
populaţiilor umane, poluare, criza energetică, productivitatea ecosistemelor, protecţia şi amenajarea 
mediului, crearea de sisteme ecologice pe navele cosmice, reprezintă numai o parte din preocupările 
contemporane la care ecologia trebuie să –şi spună cuvântul.  

Educarea maselor, în special a tinerei generaţii în vederea însuşirii unei concepţii ecologice 
unitare a devenit tot mai necesară în prezent datorită creşterii influenţei omului asupra naturii, prin 
dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii, mecanizarea agriculturii, utilizarea pesticidelor, dezvoltarea 
turismului. 

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor.  

 
Obiectivele educaţiei ecologice sunt: 
 
➢  formarea unui sistem de cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor perceptive, a simţului estetic;  
➢  cunoaşterea fiinţelor şi fenomenelor din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora; 
➢  favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter 

experimental şi demonstrativ - antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;  
➢ creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi proteja natura; 
➢  cultivarea dragostei pentru Terra, a tuturor elementelor care intră în componenţa acesteia : 

ape, plante, animale, etc.; 
➢  conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul, etc. (toate resursele 

naturale); 
➢ educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc; 
➢ antrenarea lor în activităţi prin care să contribuie la îngrijirea unor arbori, a unor spaţii verzi; 
➢ formarea unui comportament etic, civic, şi a unor deprinderi de conservare a naturii; 



➢ dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om – mediu; 
➢  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul ecologic;  
➢  cultivarea unor atitudini de cercetare, explorare, investigare a mediului; 
➢ cunoaşterea plantelor şi animalelor ocrotite de lege; 
➢ explorarea unor modalităţi de depoluare a mediului, de recoltare a plantelor medicinale, a 

unor fructe benefice sănătăţii;  
➢  contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile; 
➢  însuşirea unor norme de comportare specifică asigurării echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi mediului; 
➢  formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de păstrare 

a igienei mediului;  
➢ cunoaşterea posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii. 
 
Forme de realizare: Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate: şcolară, 

extraşcolară, activităţi ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive. Formele de realizare sunt 
diversificate: observaţii, experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, 
drumeţii, excursii, vizionări de diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice, 
labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere, 
scenete ecologice, concursuri. 

În perioada pandemiei, când activitățile școlare au trecut în mediul online, am considerat că nu 
trebuie întruptă legătura copilului cu natura, cu mediul înconjurător, cu problemele acestuia și drept 
urmare am încurajat copii să participe la diferite concursuri online pe teme de mediu. Creațiile lor 
plastice și literare mi-au atras atenția și m-au făcut să fiu mândră de copii mei. În perioada de 
lockdown când toată Planeta privea speriată la ,,virusul ucigaș” copii au reușit să vadă partea plină a 
paharului, ei au vazut această perioadă ca un timp benefic pentru întreaga Planetă, un timp în care 
aceasta a reușit în sfârșit ,,să respire” fiind sufocată de poluanți, de emisiilor de CO2, și alte activități 
nocive desfășurate de om.  

În concluziile, având în vedere beneficiile educației ecologice, eu recomand cât mai multe 
activități și cât mai mulți elevi implicați, chiar dacă activitățile sunt în mediul online. 

 

Bibliografie: 
 

Gabriela Nedelcu și col-Educația ecologică și voluntariatul în protecția mediului- Centrul 
Național de Voluntariat PRO VOBIS, Cluj Napoca2003 
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Prof. ȋnv. primar: Dragoş Mirela Camelia 
Şcoala Gimnazială Nr. 12 ”B. P. Hașdeu”, Constanța 

 

 
Din punctul meu de vedere, combinarea elementelor online cu cele tradiționale, față în față, 

au un avantaj mai mare în raport cu instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online. Totodată cred 
că mutarea temporară a cursurilor în online, încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în 
învățare, folosindu-și la maxim creativitatea, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea 
elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți. Știm cu totii că, învățarea continuă 
pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact. 

Cercetând puțin pe această temă am descoperit mai multe studii care vorbeau atât despre 
avantajele cât și dezavantajele acestei opțiuni, a învățării online.Unele studii  realizate de anumiți 
cercetători au demonstrat că rezultatele învățării online par a fi la fel ca în cursurile tradiționale, cât 
și despre faptul că elevii în condiții de învățare online s-au comportat într-o manieră mai bună decât 
cei care primesc instrucțiuni față în față.  

Întregul act educaţional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a 
educatorului. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul 
că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Toate aceste activităţi extracurrriculare au rolul de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială, de o reală importanţă 
într-o lume dominată de mass media, calculator şi internet, care nu fac altceva decat să contribuie la 
transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional 
şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii 
acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.    

Plimbările, excursiile, taberele, serbările, vizitele la muzee, expozitiile, monumentele şi locurile 
istorice, organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, unde copiii se confruntă direct cu realitatea şi 
percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice, au un impact major 
în viaţa de şcolar pentru că îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă  natură, faţă de om şi 
realizările sale, redând cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, 
în jocurile de creaţie. 

Motivația pentru ȋnvăţare ȋn mediul online nu trebuie să se diminueze. Şi în mediul online un 
bun cadru didactic trebuie să ȋi atragă pe elevii săi pentru ca procesul de ȋnvăţare să ȋși păstreze 
continuitatea, iar elevii trebuie să-și păstreze aceeași pasiune pentru ȋnvăţare. Totodată, el trebuie să 
știe cum să ofere ȋncredere, să aibă ȋncredere ȋn sine, să ofere realizări care merită admiraţie ,preţuire, 
să pună ȋn practică idei puternice, atractive, să păstreze o bună legătură cu părinţii, să dispună de 
abilitatea de a comunica opinii, idei ȋntr-un mod convingător. 

Consider că există un oarecare avantaj ȋn rândul elevilor, deoarece unii dintre elevi se pot simţi 
destinși ,mult mai liberi ȋn a se exprima, ȋnsă acest mediu aduce cu sine și dezavantaje pentru elevi 
,deoarece unii se pot simţi constrânși, au anumite frici de a răspunde la ȋntrebările adresate, nu mai 
sunt la fel de siguri pe ei ca atunci când se află și cadrul didactic lângă aceștia. Astfel, cadrul didactic 



trebuie să creeze o atmosferă plăcută, să capteze atenţia elevilor, să faciliteze ȋnţelegerea, să participe 
la ȋncurajarea tuturor elevilor la completarea mesajelor. 

Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze 
prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-
o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoaştere şi de creaţie - însuşiri 
caracteristice copiilor ,intervenind astfel, corelarea acestora cu activităţi extracurriculare ce au 
numeroase valenţe formative.  

Concluzionând, desfăşurarea activităţilor extracurriculare asigură lărgirea şi adâncirea 
informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag şcolarul la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util orientându-l către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, 
şcoala trebuind să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate şi atractive  
forme. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extraşcolare şi în contextul educaţiei digitale, având la îndemână o serie de instrumente digitale ce 
vin în sprijinul sau în completarea celor învățate la clasă. 

  



 

ACTIVITATI EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

 

Dragu Vasilica,                                                                                                             
Gradinita cu Program Saptamanal Nr. 32 

 
DATA ACTIVITATE – sugestii de activitate 

inclusiv pntru acoperirea părţii de după 
amiază 
 

 

LUNI 
 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 
MUZEELOR – link către muzeu – vizită 
virtuală, discuţii, desene, poze, colorare în 
contur, pictură cu diferite materiale etc a 
exponatelor văzute,  
O idee faină - fă o poză asemănătoare cu o 
pictură celebră 
 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-
virtual.html 
 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/po
rtal/hermitage/panorama/virtual_visit/pano
ramas-m-
1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6
WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-
UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXj
v-g-
W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC
3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5ts
Ws4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wN
X2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7P
MzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmM
bZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jn
gQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi
3-
mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dB
ISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ro 

MARŢI 
 

ZIUA EXPUNERII LA RAZELE 
SOARELUI – picnic în familie, plimbări, 
activităţi în aer liber –elasticul, şotron, melcul 
etc.- discuţii libere despre importanţa, 
beneficiile şi părţile negative referitoare la 
soare, poze desene etc 

 

MIERC
URI 
 

ZIUA MONDIALĂ A METEOROLOGIEI 
–Micul meteorolog! – filmuleţe despre starea 
vremii, poze din vacanţe trecute în diverse 
locaţii cu ploaie, vânt, soare, curcubee etc., va 
puteţi folosi din nou de artă 

http://www.meteoromania.ro/statii/ 
 

JOI 
 

ZIUA MONDIALĂ PENTRU 
DIVERSITATEA CULTURALĂ, 
PENTRU DIALOG ŞI DIVERTISMENT – 
zi oficială ONU – parada modei cu 
îmbrăcămintea din casă, confecţionare, 
colorare steaguri aferente ţării respective, 
preparare de reţete culinare specifice ţării 

 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ro
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ro
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ro
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ro
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ro
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ro
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ro
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alese, poze, filmuleţe, dacă aveţi o mămică, 
un tatic care doreşte să intre în direct pe Zoom 
pentru a prezenta o reţetă sunteţi liberi să o 
faceţi, Păcălici de jucat cu părinţii 

VINERI 
 

ZIUA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE – 
vizită la delfinariu, la Zoo, la Grădina 
Botanică etc, desene, picturi, construcţii din 
lego, mozaic, poveşti despre plante, animale , 
prezentare animale de casa...etc 

http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/
antipa.html 
https://www.goodhousekeeping.com/life/tr
avel/a31784720/best-virtual-tours/ - aici 
gasiti si muzee si tururi virtuale la zoo. 

 

  

http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html
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https://www.goodhousekeeping.com/life/travel/a31784720/best-virtual-tours/
https://www.goodhousekeeping.com/life/travel/a31784720/best-virtual-tours/


 

REVISTA DE LITERATURĂ ȘI ARTĂ ,,ZORI DE CUVÂNT” 

 

Prof. DRĂGUȘ GEORGETA, Limba și literatura română                                                                                
LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST, TIMIȘOARA 

 

Motto: Copiii trăiesc ceea ce învață  / de Dorothy Law Nolte 

 

„ Dacă un copil trăiește într-o atmosferă critică, 

Învață să condamne pe toată lumea. 

Dacă un copil trăiește într-o atmosferă ostilă, 

Învață să fie violent. 

Dacă un copil trăiește într-un mediu ridicol, 

Învață să fie timid. 

Dacă un copil trăiește în rușine, 

Învață să se simtă vinovat. 

Dacă un copil trăiește într-un mediu stimulativ, 

Învață să fie încrezător. 

Dacă un copil trăiește auzind laude, 

Învață să aprecieze. 

Dacă un copil trăiește în corectitudine, 

Învață să fie drept. 

Dacă un copil trăiește în siguranță, 

Învață să aibă încredere. 

Dacă un copil trăiește primind încurajări, 

Învață să aibă încredere în el. 

Dacă un copil trăiește în acceptare și prietenie, 

Învață să iubească lumea.” 

În perioada actuală, trecem prin niște provocări neașteptate, inimaginabile pentru unii, astfel 
încât se poate pune și întrebarea care poate fi retorică: trăim cu adevărat o viață reală sau o aventură 
fantastică? Parcă niciodată nu sunt mai reale și mai profetice afirmațiile lui Francis Fukuyama. 
Adevărata motivaţie a acestor afirmaţii se află şi în gândurile pe  care le-a născut lucrarea filosofului 
american de origine japoneză, Francis Fukuyama, intitulată Marea ruptură. Bestseller al anului 2002, 
cartea înfăţişează într-o interesantă perspectivă istorică şi filosofică imaginea de secol XXI, iar esenţa 
lucrării, care prezintă într-o formă clară chipul timpului viitor, poate fi utilizată într-un celebru citat: 
„Viitorul va evolua într-un ritm care ne somează să ne redefinim identitatea.” 



O concluzie asemănătoare se desprinde şi din afirmaţiile celebrului psihopedagog Augusto 
Cury: „Educaţia modernă se află în criză, pentru că nu este umanizată. Ea îl separă pe  cel care 
gândeşte, de cunoaştere; pe profesor, de materie, pe elev, de şcoală- în fine, separă subiectul de obiect. 
Faţă de acest fenomen, afirm cu convingere că umanizarea cunoaşterii este fundamentală pentru 
revoluţionarea educaţiei.” (Augusto Cury, Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi- cum să formăm 
tineri fericiţi şi inteligenţi, 2005)  

Educaţia extrașcolară înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar prin care se 
formează o punte între cunoştinţele predate de profesor şi punerea lor în practică. Acest tip de instruire 
elimină stresul notelor din catalog, şi al disciplinei impuse. Înseamnă plăcerea de a cunoaşte şi de a 
te dezvolta.  

Obiectivele sale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să completeze 
instruirea pur teoretică prin activităţi atractive la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri. 
Acestea sunt: completarea orizontului de cultură din diverse domenii, crearea de condiţii pentru 
formarea profesională, sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate, asigurarea unui mediu 
propice exersării şi cultivării  diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi.  

Se cer anumite condiţii: locul în care se desfăşoară activităţile să fie un cadru instituţionalizat, 
dar în afara şcolii, activităţi care contribuie la perfecţionarea socială, iar educatorul nonformal trebuie 
să deţină mai multă flexibilitate, adaptabilitate şi rapiditate, dar şi entuziasm răsunător.  

Acţiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor. Doritorii nu 
sunt obligaţi să se alăture programului şi nu primesc calificative. Există şi situaţii în care sunt acordate 
diplome şi certificate de absolvire. 

Educaţia extrașcolară însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor şi rămâne una dintre 
variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională. 

Prin activităţile extrașcolare se optimizează procesul „şcolii orientate spre elev”, considerând 
elevul drept un partener activ în procesul propriei învăţări. Acest tip de învăţare „dezvoltă abilităţile 
elevilor de a învăţa strategii, cum ar fi capacitatea de a rezolva probleme, gândirea critică şi gândirea 
reflexivă. Învăţarea care plasează elevul în rol central răspunde şi se adaptează diferitelor stiluri de 
învăţare ale elevilor .”(Carmen Maria Popa, O şcoală orientată spre elev: elevul, partener activ în 
procesul propriei învăţări, 2009).  

În viziunea psihopedagogiei postmoderniste şi constructiviste, realitatea pe care le-o oferim 
elevilor noştri este o construcţie proprie, rezultată din interpretări individuale şi/ sau de grup sau în 
grup, folosind strategii interactive şi pornind de la experienţa directă, subiectivă şi ajungând la 
generalizare, conceptualizare prin negociere socială. Acest fapt nu înseamnă renunţarea totală la 
strategiile tradiţionale, cu împletirea armonioasă, eficientă cu cele care presupun o mai profundă 
implicare a elevului în procesul propriei formări.  

La fel, pregătirea elevului pentru a deveni „luptător” în procesul de construire a cunoaşterii: să 
depună efort, să caute eficienţa, să depăşească obstacolele, să-şi afirme autonomia, iniţitiva, să 
conştientizeze conflictele cognitive şi să le rezolve, să-şi afirme metacogniţia, să se familiarizeze cu 
problemele managementului cunoaşterii.  

De aceea, considerăm că revista de literatură și artă ,,Zori de cuvânt”, destinată elevilor de liceu 
și școală profesională, este cea mai eficientă activitate extrașcolară pe care aceștia o pot desfășura în 
mod creativ, independent și împreună, totodată.  

Astfel, elevii de la școala noastră s-au simțit valorizați, împliniți și și-au putut autoevalua 
propriul potențial creativ și de comunicare socială, originală și neîngrădită de tiparele comunicării 
strict didactice și curriculare. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 

Prof. înv. primar Drăgușin Mariana Luciana 
Școala Primară URIC 

 

 
,,Să nu-i educăm pe copiii nostrii pentru lumea de azi. Această lume nu mai există când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” (Maria 
Montessori – Descoperirea copilului) 

 
Procesul de învățământ se desfășoară după un curriculul unitar. Elevii învață pentru a obține 

rezultate bune la testele de evaluare, la examenele pe care urmează să le susțină. Activitățile 
extrașcolare sunt o continuare și o completare a procesului de învățământ. Prin activitățile 
extrașcolare, elevii au ocazia de a pune în practică ce au învățat în cadrul orelor de curs, copiii sunt 
puși în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură și ceea ce este important au ocazia de a 
experimenta lucruri noi. Aceste tipuri de activități le oferă ocazia de a-și dezvolta comportamentul 
creativ în diferite domenii. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste tipuri de activități. Important 
este că vor asimila experiențe noi, vor fi antrenați în acțiuni cât mai variate și bogate în conținut, își 
vor cultiva interesul pentru activități socio-culturale. 

În stabilirea programului acestor activități am ținut cont și de evenimentele importante din viața 
comunității locale și naționale. Mă refer la anumite tradiții și obiceiuri ale zonei, la sărbătorile 
naționale. Elevii află noi cunoștințe prin implicare directă și activă, ei se deprind să folosească surse 
de informații diverse, să sistematizeze date, învață să învețe. În astfel de activități copiii își asumă 
responsabilități, se autodisciplinează. O astfel de activitate este pregătită din timp. Cu o săptămână 
înainte elevii sunt anunțați. Află care este tema acțiunii și după caz primesc sarcinile pe care trebuie 
să le îndeplinească.  

Cele mai așteptate activități sunt excursiile și drumețiile. Cu această ocazie își îmbogățesc 
cunoștințele, leagă noi prietenii, cele văzute devin un punct de plecare pentru alte experiențe. ,,Ziua 
recoltei”, ,,1 Martie”, Ziua Pământului”……, sunt activități care le oferă ocazia de a se prezenta în 
fața colegilor cu lucrările realizate pe tema data. Când a fost posibil, au fost prezenți la astfel de 
evenimente și părinții elevilor. 

De câte ori li s-a cerut, părinții au fost partenerii școlii în organizarea și desfășurarea unor 
activități (excursiile, activități de voluntariat, 1 Iunie, Serbarea de Crăciun, activități de ecologizare a 
perimetrului școlii,…) 

Anul acesta, în scenariul roșu, părinții au fost la fel de implicați în acțiunile elevilor. Prima 
activitate extrașcolară desfășurată online a fost cea dedicate zilei de 1 Decembrie. În funcție de vârsta, 
aptitudinile și talentele fiecărui copil, am stabilit sarcini de lucru pentru fiecare. Astfel, elevii din 
clasa pregătitoare au avut de colorat imagini cu tema data, au confecționat stegulețe tricolore. Cei din 
clasele a doua și a treia au învățat poezii patriotice. (Țara mea de Otilia Cazimir, Patria română de 
George Coșbuc, Vatra fericirii de Victor Tulbure,…).  

Elevii din clasa a patra au realizat un proiect cu tema ,,1 Decembrie 1918”. Informațiile le-au 
găsit în manualul de istorie și pe internet. Cu ajutorul părinților care au fotografiat lucrările copiilor 
sau i-au filmat recitând poezii, am realizat un material pe care l-am postat pe grupul școlii. La fel am 
procedat și cu Serbarea de Crăciun și în data de 15 ianuarie, la ziua de naștere a marelui poet Mihai 
Eminescu. Din februarie ne-am reîntors la școală și am revenit la activitatea normală. Sarcinile 
îndeplinite de elevi, lucrările realizate și prezentate colegilor au fost expuse în sala de clasă. Elevii s-
au bucurat imediat de aprecierile colegilor. Acest lucru este cel mai importat într-o activitate de acest 



tip. Cu respectare noilor reguli, cu distanțare socială impusă, schimbul de priviri, aprecierile reciproce 
contează foarte mult pentru toți copiii.  

Aceste activități sunt așteptate cu nerăbdare de toți, dacă sunt bine pregătite sunt atractive. Ele 
stârnesc interesul, ajută la acumularea noilor cunoștințe, produc bucurie, îi responsabilizează pe elevi, 
fiecare dorește să prezinte colegilor lucrări bine făcute.  

În situația actuală, complexitatea finalităților educaționale cere îmbinarea activităților 
desfășurate după un curriculum național, cu activitățile extrașcolare. Cele din urmă venind în 
completarea primelor și sunt de o importanță reală, ajutând copiii să se dezvolte, să-și cunoască 
limitele, să-și învingă temerile și să-și crească încrederea în forțele proprii, dezvoltându-le stima de 
sine. Copiii devin capabili să-și controleze emoțiile, comportamentele, învață să se adapteze.    

Activitățile extraccuriculare au un rol importand în dezvoltarea gândirii, a înclinațiilor și 
aptitudinilor elevilor, îi ajută să își organizeze timpul, să culeagă informații, să caute soluții variate, 
să le organizeze. Sunt atractive, elevii participă cu entuziasm și bucuria, imaginația, încrederea în 
forțele proprii le asigură reușita. 
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Activitatile extrascolare in mediul online 

 

Dragut Andreea Elena                                                                                                            
Col. Nat. Vlaicu Voda 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Despre activitățile extrașcolare știm că joacă 
un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru 
succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează 

Activități extracurriculare tehnico-științifice 

Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul 
de întrebări despre Univers și despre planeta noastră? Există cluburi și cercuri tematice, în care se 
învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și 
pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, 
copii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 

Cu siguranță cunoști importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 
un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. De ce să nu te asiguri că, de mic, copilul tău o folosește 
în mod sănătos și constructiv?   

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. Pentru cei care vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea chiar și în vacanțe, există 
și tabere urbane de programare, de robotică și editare video și grafică, unde îmbină distracția cu 
educația. Așteptăm cu nerăbdare să ieșim în siguranță din carantină și să ne revedem și în acest 
format! 

Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să 
evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură.În acest fel, îi 

https://www.logiscool.com/ro/camps


vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, 
sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie un mic pictor, un 
viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Cursuri de graphic design 
 
Ești în căutarea unor activități online creative, dar care îi va fi cu adevărat utilă în viitorul 

apropiat? Îl poți ajuta să descopere viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de profil, 
unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum 
lumea lui. Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două 
lumi, copilul tău poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer 
în această perioadă de distanțare socială. 

 

Activități extrașcolare de turism virtual  

Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 
copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online.Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

 

 

  



 

 
NATURA - CARTE DE ÎNȚELEPCIUNE                                                                     

proiect educațional 
 
 

Prof. ADRIANA DRAI,                                                                                                        
Liceul Teoretic W. Shakespeare, Timișoara 

 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, 

contribuind la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, la formarea unor abilități diversificate. 
Mai mult decât atât, aceste activități acționează și asupra stimei de sine, iar sentimental de implinire 
este mult mai ridicat. Majoritatea acestor activități se desfășoară în afara școlii, în afara clasei de 
elevi, în afara mediului școlar, ceea ce le face mult mai atractive fiind percepute de către elevi ca 
venind în completarea orelor de la clasă.  

Având în vedere cele expuse, am ales una din multiplele variante ale activităților extrașcolare- 
proiectul de parteneriat educational. Împreună cu elevii de la școala Coșcalia, Republica Moldova am 
inițiat derularea unui proiect cu tema Natura- carte de înțelepciune. O particularitate a activităților 
propuse, de o reală importanță, o constituie legătura dintre noțiunilor teoretice cu partea practică. 
Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 
aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât 
în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare al acestora. 

         
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSNAȚIONAL  
“ȘCOALA ONLINE FĂRĂ FRONTIERE”- URSULEȚUL CĂLĂTOR  
DENUMIREA PROIECTULUI: ” NATURA- CARTE DE ÎNȚELEPCIUNE” 
APLICANTUL: LICEUL TEORETIC W. SHAKESPEARE, TIMIȘOARA, ROMÂNIA 
                           Coordonator: prof. ADRIANA DRAI 
ȘCOALA PARTENERĂ: INSTITUȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIUL COȘCALIA  
                                          Raionul CĂUȘANI, REPUBLICA MOLDOVA  
                           Coordonatori: prof. V. S., T. T. 
 
1. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
 
ARGUMENT:   
Atitudinea ostilă faţă de mediul care ne înconjoară, problemele sale din ce în ce mai grave cât 

şi falsa impresie a unor persoane că sunt superiorii naturii, ne-au îndemnat să iniţiem acest proiect 
educaţional.  

Dorinţa mea şi a  colaboratorilor  a fost aceea de a implica elevii în activităţi multiple şi variate, 
pentru a-i face să conştientizeze ideea că natura este prietena noastră dacă o tratăm ca atare. 
Cunoaşterea responsabilă a mediului înconjurător oferă copiilor posibilitatea de a gândi, de a învăţa, 
de a-şi dori un prieten care înseamnă însăşi viaţa.Natura poate deveni centrul de interes al tuturor 
disciplinelor de învăţământ, dar şi al multor activităţi extracurriculare, toate acestea pentru 
sensibilizarea  copilului dar şi pentru schimbarea mentalităţilor. 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 
- proiectul îşi propune să determine elevii să îşi reconsidere modul de a trăi în raport cu natura, 

să o protejeze, pentru a putea beneficia de darurile vitale ce ni le oferă cu atâta generozitate 



- colaborarea la nivel transnaţional prin împărtăşirea ideilor, practicilor şi metodelor de lucru 
între  cadrele didactice din Republica Moldova  și România pentru îmbunătăţirea actului educativ  

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  
*conştientizarea relaţiei dintre om şi natură, a interdependenţei dintre calitatea mediului şi 

calitatea vieţii; 
*promovarea unui mediu sănătos, necesar vieţii; 
*dezvoltarea capacităţii elevilor de a desfăşura activităţi variate ecologice în şcoală , în natură; 
*dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de protejarea naturii care ne înconjoară; 
*desfăşurarea de activităţi practic-gospodăreşti; 
*exprimarea propriilor opinii în legătură cu anumite aspecte de mediu prin desene, creaţii 

plastice, afişe; 
*depistarea efectelor poluării mediului; 
*colecţionarea unor materiale din natură pentru a servi la realizarea de creaţii personale 
*să facilităm accesul transnaţional al informaţiilor  
* să participăm la sesiunile on-line cu copiii, 
* să transmitem informaţii, imagini, documente care să ajute cadrele didactice în procesul 

intructiv-educativ, 
* să lucrăm în echipe;  
* să socializăm cu cadrele didactice şi copiii din Republica Moldova 
GRUP ŢINTĂ: 
* 42 elevi din cele două școli partenere 
*cadre didactice, părinţi din cele două instituții; 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 
februarie 2021 - iunie 2021; 
 
STRATEGII DE REALIZARE: 
Forme: activităţi comune  între elevii claselor implicate în proiect: clasa  pregătitoare – 

România, clasa a-II-a – Republica Moldova; 
METODE ŞI PROCEDEE: activităţi de informare, activităţi practice și online, munca în echipe, 

desen, chestionare, excursia, concursul; 
RESURSE MATERIALE: saci din plastic, pomişori, calculator, imagini, postere, mape , coli 

de scris, pliante, acuarele, carioci, culori, markere, vopsea, pensule, aparat foto, mănuşi plastic; 
RESURSE FINANCIARE: personale, fonduri  provenite din sponsorizări ale părinţilor; 
EVALUARE: expoziţii cu lucrări ale copiilor, chestionare, diplome, portofoliul, produsele 

elevilor; 
 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
 

NR. 
CRT. 

ETAPE PERIOADA ACTIVITĂȚI EVALUARE PE 
PARCURS 

1. Etapa de 
pregătire  

01.02.2021 
14.02.2021 

- alegerea unui ursuleș de pluș care va fi  
mascota echipei 
- stabilirea numelui ursulețului 
- redactarea unei scrisori catre partenerul din 
proiect , ce va însoți agenda echipei 
- plasare a 2-3 fotografii in albumul comun 
google photos 

fotografii; 
scrisoarea; 

2. Salutul 
virtual  

15.02. 2021- 
28.02.2021 

- stabilirea unei întâlniri virtuale între 
aplicantul si partenerul din proiect; 
- stabilirea unor întrebări pe care fiecare 
scoala să o adreseze  celeilalte. 

- agenda 
proiectului 
- fotografii 



- postarea unor poze in Album google photos 
3. Călătoria 

peste Prut  
01.03.2021- 
21.03.2021 

- trimiterea coletului în ospeție  
- organizarea celei de-a doua intalniri virtuale 
în cadrul căreia  ursuleții vor povesti cum au 
ajuns la destiantie și ce cadouri au adus pentru 
copii 
- plasarea unor poze in Album google photos 
 

Fotografii 
Înregistrare 
întâlnire  

 
4.  

Vizita 
școlară 
peste Prut  

22.03.2021-  
02.04.2021 
12.04-25.04 
 

,,22 Martie-Ziua Apelor” 
- vizitarea Turnului de Apa – Aquatim 
Timișoara  
 

Fotografii 
Consemnări în 
albumul 
proiectului 

 
 

  ,,1 Aprilie-Ziua Păsărilor” 
- confecţionarea de  căsuţe pentru păsărele; 
- Vizitarea Muzeului Satului Bănățean 
- citirea unor legende despre păsări; 

 
Căsuțele 
confecționate 
fotografii 

   ,, Mihai Eminescu-natura în poeziile sale”  
*recitarea unor poezii despre natură scrise de 
marele poet român; 
*discutarea rolului pe care îl are în viaţa 
noastră pădurea; 
 *concurs de desene, picturi şi creaţii literare 

 
Creațiile elecvilor  
 
Consemnarile în 
albumul 
proiectului 

   ,,15 aprilie-Ziua Pădurii”; 
*drumeţie în pădurea satului, picnic la iarbă 
verde, reguli de comportare în natură; 

 
fotografii 

   *,,22aprilie- Ziua Pământului”; 
- realizarea de obiecte din materiale 
reciclabile  

- lucrările elevilor 

   Vizionarea unei lectii din Bibioteca digitală 
Educația online 
www.educatiaonline.md  

- fotografii  

5. Etapa 
revenirii 
acasa  

26.04-30.04 
10.05- 16.05  

- pregatirea coletului pentru ursulețul călător  
- pregatirea întâlnirii virtuale (4) 
- plasarea fotogarfiilor în Albumul Google 
Photos  

Fotogarfii  
Chestionare  

6. Etapa de 
reflecție si 
raportare  

17.05.2021-  
05.06.2021 

- elaborarea raportului de activitate  
- compilarea rapoartelor în format digital 
- expedierea raportului  
http://forms.gle/e99vatAJJG1ay5Y36  

Raportul de 
activitate  

     
 

Coordonatori proiect: 
             Prof. Adriana Drai, Liceul Teoretic „William Shakespeare”, România 
             Prof. V. S., I.Î.Gimnaziul Coșcalia , r. Căușeni, Republica Moldova 
             Prof. T. T., I.Î.Gimnaziul Coșcalia , r. Căușeni, Republica Moldov 

  

http://www.educatiaonline.md/
http://forms.gle/e99vatAJJG1ay5Y36


 

Fișă de activitate – Școala altfel                                                                                   
Educaţie pentru sănătate 

 
 

Profesor în învățământul primar Drumeși Adriana Elena                                            
Liceul George Țărnea Băbeni Vâlcea 

 

Sănătatea este influenţată de mai mulţi factori. Unii, precum stilul de viaţă şi comportamentul, 
pot fi controlaţi de către individ, dar în general oamenii au puţin control asupra unor probleme precum 
veniturile, condiţiile de locuit, reţelele de transport sau calitatea aerului. Promovarea sănătăţii ia în 
considerare şi nevoia de a crea mediul favorabil unor alegeri benefice pentru sănătate. De asemenea, 
recunoaşte şi nevoia de a furniza informaţii potrivite şi la timp pentru a ajuta oamenii să facă „alegeri 
sănătoase”. 

Promovarea sănătăţii este diferită de promovarea unor produse sau servicii comerciale. 
„Sănătatea” nu este palpabilă la fel cum este un produs comercial şi beneficiile în a urma îndemnul 
unui mesaj de sănătate nu sunt, în multe cazuri, obţinute imediat. În cazul produselor şi serviciilor 
comerciale beneficiile vin imediat după ce publicului consumator i se cere să acţioneze într-un anumit 
fel. 

Sistemul de educaţie reprezintă o posibilitate de a îmbunătăţi starea de sănătate atât a elevilor, 
cât şi a profesorilor şi părinţilor lor. Esenţială este colaborare între cele două sisteme, ca şi colaborarea 
cu comunitatea. De asemenea, o abordare integrată, astfel încât promovarea sănătăţii să fie prezentă 
în toate aspectele de rutină ale activităţii din şcoală, este extrem de importantă pentru succesul 
proiectului. În acest sens, elaborarea unei programe şcolare de educaţie pentru sănătate este doar o 
componentă. 

Şcolile care promovează sănătatea îşi evaluează eficacitatea acţiunilor sale asupra şcolii şi 
asupra comunităţii. Măsurarea succesului reprezintă o metodă de sprijin şi de împuternicire, ca şi un 
proces prin care principiile şcolii care promovează sănătatea pot fi puse în practică în modul cel mai 
eficient posibil. 

Educaţia extracurriculară are un rol important în formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin 
activităţile extracurriculare are ca scop identificarea aptitudinilor, talentelor, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activitățile extracurriculare sunt un element vital  în dezvoltarea oricărui copil, bazându-se 
adesea pe lecții care încep în timpul orelor de școală. 

În mod fundamental, activitățile extracurriculare permit copilului să învețe ceva de care ar putea 
sta cu ei pentru o viață. În mod direct, această abilitate ar putea fi baza unui hobby sau a unei 
pasiuni.Totul, de la practicarea sporturilor până la învățarea unui instrument, s-ar putea transforma în 
ore petrecute făcând ceva de care se bucură. 

Cele mai multe activități extracurriculare au fost întrerupte în primăvara anului 2020. Unele 
școli nu au început noul an școlar fizic, iar cele care au început fizic sunt expuse riscului de a se 
închide din nou pe baza situației comunitare privind pandemia. Cu toate acestea, activitățile 
extracurriculare rămân importante atât pentru sănătatea mentală, cât  și emoțională. Ce activități 
extracurriculare sunt disponibile pe timpul pandemiei? Răspunsul – activități extracurriculare în 
mediul online. 



 

Și care sunt beneficiile continuării activităților extracurriculare online în timpul acestei 
pandemii? Copilului îi va crește optimismul, reziliența și sănătatea mintală pozitivă pentru a-l ajuta 
să treacă peste aceste restricții și schimbări care au avut loc din cauza pandemiei. 

Pandemia se va încheia în cele din urmă, iar viața va reveni la normal. Ceea ce alegem să facem 
în timpul acestei pandemii va avea efecte personale mai lungi decât COVID-19 în sine. Este foarte 
important ca în aceasta perioadă copiii să fie îndrumați spre a alege o cale pozitivă de creștere 
personală prin activități extracurriculare online. 

În această perioadă se are în vedere dezvoltarea abilităților dar și păstrarea unei alimentații 
sănătoase, ținând cont că activitățile sportive sunt limitate. De aceea este obligatorie îndrumarea 
elevilor spre grija pentru alimentație sănătoasă în vederea dobândirii unei educații pentru sănătate, ca 
bază pentru formarea unui viitor adult sănătos.În Școala Altfel am desfășurat activități-în anii trecuți 
activitățile s-au desfășurat fizic, acum au avut loc în mediul on line- activități ce  urmăresc educarea 
pentru o alimentație sănătoasă a micilor școlari. 

 

Fișă de activitate – Școala Altfel  

Titlul/Tema activității: Să ne hrănim sănătos 

Tipul activității: Educaţie pentru sănătate  

Responsabil/Coordonator: .....................-Clasa I B 

Perioada de desfășurare (data/ora): ............../h  9-11 

Nr. participanți : 25 

Efectiv elevi: 22    

Număr cadre didactice: 2  

Surse on line utilizate (link-uri) https://www.bzi.ro/piramida -alimentelor-pentru-copii-
1027356 

Desfășurarea pe scurt a activității (5-10 rânduri, respectiv organizare,activitatea concretă, 
implicarea elevilor/părinților, probleme tehnice întâmpinate,evaluarea sintetică a activității ) 

-se poartă discuții despre alimentația sănătoasă; 

-se discută despre necesitatea respectării unui regim alimentar corect; 

-se analizează piramida alimentelor pentru cei mici; 

-fiecare spune ce anume respectă, din piramida alimentelor, în alimentație; 

-desenăm piramida alimentelor. 

-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on line. 

Numele şi semnătura cadrului didactic coordonator, 

 

 

 

 

https://www.bzi.ro/piramida


 

Avantajele activităților extrașcolare 
realizate în pandemie, în normalitatea post-Covid-19 

 

prof. înv. primar DUCA ALINA 
Colegiul Național “Preparandia - Dimitrie Țichindeal” Arad 

 
 

 
Activitățile extrașcolare trebuie să fie concepute în așa fel încât elevii să facă față stresului 

pandemiei. Cercetările au arătat că implicarea în  activități extrașcolare îi ajută pe copii să devină mai 
puternici și să evite problemele de sănătate mintală. Este timpul să renunţăm la stereotipuri şi să 
acceptăm faptul că sănătatea mintală este la fel de importantă ca sănătatea noastră fizică. Acest 
lucru este valabil mai ales în copilărie şi în adolescenţă, când ne formăm abilităţile cognitive, 
capacitatea de învăţare, inteligenţa emoţională şi rezistenţa la stres pentru tot restul vieţii. 

O mare parte din timpul nostru acum este petrecut pentru a readuce normalitatea vieții noastre, 
țara se deschide într-o manieră calibrată, mai ales după câteva luni de blocare, lucru care a determinat 
școlile să răspundă în mod sistematic la noua situație. Copiii şi tinerii nu sunt lipsiţi de putere. Trebuie 
să ne asigurăm că fiecare copil are oportunitatea să contribuie în cadrul societăţii şi că niciun copil 
nu este lăsat în urmă, indiferent de gen, rasă, apartenenţa etnică sau religie. Trebuie să ne reînnoim 
angajamentul privind eliminarea inegalităţilor şi a discriminării. 

Să examinăm avantajele activităților extrașcolare și modul în care acestea sunt benefice pentru 
elevi: 

1. Activitățile online multiple vor menține alerta elevului 
În timp ce activitățile fizice, cum ar fi sportul, atletismul și alte jocuri au fost amânate din cauza 

coronavirusului, elevii pot începe jocuri online care îi vor menține atenți și implicați într-o activitate 
de grup sănătoasă pentru minte. Elevii pot participa la teste, dezbateri, lecții de muzică și artă pe 
platforme digitale. Piesele audio, filmele scurte, lecturarea unor fragmente din diverse opere literare 
prin apeluri video și vizionarea online a pieselor de teatru îi vor ajuta pe elevi să păstreze legătura cu 
o activitate obișnuită în această perioadă. 

2. Ruperea monotoniei activităților școlare este vitală 
Munca continuă în fața ecranului în cadrul activităților didactice ar duce la plictiseală și 

monotonie; acesta este tocmai momentul în care ar trebui introduse activitățile extrașcolare pentru 
copii. Elevii vor depune efort pentru a învăța lucruri noi mai riguros și acest lucru poate chiar să și 
depășească munca academică. Pauzele la momentul potrivit ar crea un echilibru corect între 
activitățile didactice și cele extracurriculare. 

3. Ajută la construirea unor relații de lungă durată 
Activitățile extrașcolare în online îi ajută pe elevi să-și dezvolte o mare varietate de abilități și 

interese, deoarece acest lucru nu ar fi în cadru formal, al  unei săli de clasă în care presiunea de a 
învăța este mare. Copiii vor găsi, de asemenea, mai mulți oameni cu care să interacționeze pe măsură 
ce participă la activități extrașcolare în afara propriilor grupuri și prieteni. Întregul exercițiu ajută la 
construirea de noi relații cu oameni noi. 

4. Succesul dincolo de curriculum este important 
Deși succesul în mediul școlar este bine-cunoscut, succesul în activitatea extrașcolară joacă un 

rol cheie în stabilirea de noi seturi de competențe și cunoștințe la copii. Pe măsură ce se vor implica 
în aceste noi activități, copiii se vor strădui să fie în top atunci când vine vorba de a merge dincolo de 
mediul școlar. De exemplu, dacă cineva se pricepe la șah, și petrece mai mult timp jucând șah online 
există posibilitatea ca elevul să ajungă campion la șah. În timpul pandemiei au fost diverse turnee 



online la care puteau participa copii din orice colț al lumii, puteau interacționa, rezolva diagrame, 
discuta.  

5. Adaptabilitatea și rezolvarea problemelor sunt necesare 
Elevii trebuie să învețe să fie adaptabili, mai ales când vine vorba de tehnologie. Elevii au fost 

nevoiți să se adapteze și să adopte noi tehnologii pentru a învăța lecții sau a participa la activități 
extrașcolare. 

De exemplu, utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale, învățarea automată, AR/VR, 
interactivitatea video a determinat elevii să învețe despre tehnologiile perturbatoare. Este important 
să ne “ținem la curent” cu schimbările pentru a fi în topul lumii tehnologice. 

6. Managementul timpului și abilitățile organizatorice  sunt cruciale 
Implicarea ridicată și în activitățile extrașcolare le permite elevilor să fie mai disciplinați, să 

studieze eficient în timpul pe care îl au, mai cu seamă în online.  
7. Dezvoltarea generală a personalității 
Activitatea în afara clasei ajută la construirea și îmbunătățirea unei personalități globale. În 

timpul pandemiei elevii au explorat domenii pe care nu le-au făcut până atunci. În cele din urmă, au 
devenit încrezători în ei înșiși. 

Atât activitățile curriculare cât și cele extrașcolare nu trebuie doar să-i educe pe tineri  în spiritul 
societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume 
care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                   

REALIZATE ÎN PANDEMIE 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: DULĂU  CAMELIA - ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ” SIMION BĂRNUȚIU”,                                                    

MUN. BLAJ, JUDEȚUL ALBA 
 

 
          
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala.  

În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. Mulți dintre noi, am considerat activitățile extrașcolare de tipul excursii, cluburi de lectură, 
concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin important în aplicarea programelor 
școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor constata în ultimul an, în care ne-
am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante erau acestea, 
nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități care să 
le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le 
ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

O parte din activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar 
acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. vorbim de acele activități în care copiii 
pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care 
nu le pot deprinde în timpul școlii. 



Exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului tău în această 
perioadă în pot fi: 

       - Activități extracurriculare tehnico-științifice 
       - Ateliere creative 
       - Activități extrașcolare de turism virtual 
       -Vizionare spectacole 
       -Și eu trăiesc sănătos 
       -Pașaport pentru lectură 
       -Ce vreau să fiu când voi fi mare? 
       -Recunoaște povestea! 
       -Să ne cunoaștem țara! 
Educația prin activitățile extrașcolare,urmărește de asemenea  identificarea și cultivarea 

corespondenței  optime dintre aptitudini  și talente. 
Activitățile  extrașcolare sunt atractive la orice vârstă,ele stârnesc interes,bucurie,facilitează 

acumularea de cunoștințe.E o componentă educațională valoroasă și eficientă,căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenție. 

 

 

 

  



 

ZOOM - zăială prin Cetatea de Scaun a Sucevei 

 

Prof. Dulceac Dorina                                                                                                       
Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava 

 

Pentru că situația actuală ne obligă să abordăm realitatea în manieră virtuală, Muzeul Național 
al Bucovinei oferă oportunitatea de a vizita Cetatea de Scaun a Sucevei folosind tehnologia. Astfel, 
elevii clasei I C, de la Școala Gimnazială Nr. 1, coordonați de doamna prof. Dora Dulceac au ales să-
și înceapă cea de-a doua zi de Școală Altfel, învățând mai multe, pentru a fi mai buni. 

Însoțiți de doamna Paula Moroșanu, ghidul copiilor de pe Zoom, s-a pornit într-o incursiune 
istorică prin Cetatea de Scaun, loc special pentru istoria Moldovei. Virtual, școlarii au pășit pe podul 
de la intrarea în cetatea veche de peste 600 de ani. Impunătoarele ziduri le aminteau copiilor despre 
nenumăratele asedii despre care au aflat câte ceva din povestirile părinților. Încântați de strategiile la 
care recurgeau vitejii moldoveni pentru a doborî dușmanii (cursa de șoareci, podul mobil), cele trei 
porți ale Cetății lui Petru Mușat i-au uimit pe copii, care s-au arătat mândri că sunt moldoveni. 

Zoom-zăiala a continuat în interiorul Cetății, unde stejarii bătrâni își leapădă frunzele arămii. 
După ce au văzut camerele de gardă, de unde oștenii vegheau la liniștea cetății, copiii au fost conduși 
spre sala sfatului, cea mai importantă cameră din cetate, îmbodobită de frânturi de istorie. Turnul de 
apărare le-a arătat copiilor o frumoasă perspectivă asupra așezării sucevene și au primit informații 
despre ruinele Curții Domnești, despre Biserica Domnițelor, precum și despre Biserica Mirăuți, unde 
se spune că ar fi îngropată una dintre soțiile lui Ștefan cel Mare și erau miruiți oștenii. Întreaga 
platformă desfășurată până la râul Suceava s-a derulat prin intermediul internetului, iar elevii au 
înțeles importanța așezării strategice a Cetății de Scaun. Zidurile de apărare sunt reconstituite, dar au 
păstrat alura vremurilor când Cetatea a avut de înfruntat asediile turcilor, tătarilor, polonezilor. 

Curtea interioară a apărut în Zoom-ul de istorie și a indus siguranță și liniște. Sala Voievozilor 
(beciul, locul de depozitare din trecut) fascinează și copiii promit că vor reveni când vremurile le vor 
permite. Au mai aflat și despre zidul construit de către domnitorul Alexandru cel Bun și au înaintat 
virtual până la prima poartă de intrare în Cetate, unde au văzut patru rămășițe din piatră, piloni cărora 
li s-a dat de către istorici diferite explicații: ar fi fost loc de ...... 

Școlăreii au fost foarte încântați de vizita virtuală prin Cetate și s-au arătat interesați de aflarea 
a multor răspunsuri: despre strategii de luptă, despre relațiile moldovenilor cu alte popoare ori despre 
rezistența materialelor din care erau făcute obiectele întâlnite în cetate. 

Mi-a plăcut totul! Îmi plac poveștile istorice. Am fost impresionat de grosimea zidurilor, dar 
nu mi-ar plăcea să locuiesc în Cetate, deoarece nu aș avea semnal 4G. Mi-am imaginat cum era viața 
în Cetatea  de Scaun, cum se duceau luptele, iar cu ajutorul doamnei care a ținut prezentarea am 
înțeles pentru ce erau șanțurile din jurul cetății.(Impresiile lui Andrei Lupu, elev în clasa I C) A fost 
foarte tare și interesant! (Maia Arămescu)  

Mi-a plăcut foarte tare. Am aflat că pietrele, bolovanii din tun se numeau ghiulele. Am aflat că, 
pe atunci, a fost un cutremur ce a făcut multe pagube și în Cetate. Era un turn, nu foarte mare și au 
căzut câteva pietre. Am văzut camera ședințelor. Oamenii au construit deasupra dungilor albe. Am 
văzut un tun negru si mare. Orașul se vede foarte bine si frumos de sus. Este un șanț de apărare în 
jurul cetății. Cursa de șoareci este la intrare. Am aflat că podul se ridică. Oamenii aveau mulți 
inamici.(Maria Ceauș) A fost grozav să revăd Cetatea! Mi-au plăcut tunurile, peisajele și să ascult 



despre istoria Cetății. (Lucas Tudose) Mi s-a părut o activitate interesantă, educativă și binevenită 
pentru noi. (mama lui Lucas)  

Sunt tare încântată că am revăzut Cetatea din fața laptopului. Am fost impresionată de încăperi, 
de tun și de zidurile de apărare. (Alesia Nisioi) Apreciez enorm strădania de a organiza activități 
atât de diverse și antrenante, cu implicare și din partea instituțiilor locale, în ciuda condițiilor care 
nu ne sunt deloc favorabile. (mama Alesiei) Îmi place că este o cetate veche, bine construită, 
adevărata dezvoltare fiind sub domnia lui Ștefan cel Mare care a transformat-o într-o fortăreață de 
neînvins. (Darius Ciobanu) Cetatea de Scaun este un important punct de atracție turistică în Suceava. 
Prezentarea de astăzi ne-a oferit posibilitatea de a observa câteva frânturi din istorie, de a ne 
întoarce în timp. (mama lui Darius) 

Activitatea de astăzi a fost una interesantă, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Călin, deși 
cunoaște cetatea foarte bine deoarece noi locuim lângă, a spus că a fost o activitate frumoasă. I-a 
plăcut că a fost interactivă și a fost diferit față de ce se întâmplă în mod obișnuit la școală. A fost ca 
o gură de aer proaspăt pentru noi, deoarece de când cu pandemia nu am fost nicăieri. Mulțumim! 
(mama lui Călin Galan) 

              

     

  



            

Activitate școlară online Obiceiul încondeierii ouălor 
 
 

Prof. Duma Ioana 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza ” Tîrgu-Mureș 

 
 
 

Paştile sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de 
peste an, întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade 
întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie.  

Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau încondeierii, închistririi (împistririi) 
ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime considerabilă. Oul apare ca simbol care ilustrează 
renaşterea periodică a naturii, revigorarea. El este socotit a fi posesorul unor virtuţi speciale, iradiind 
în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând rodnicia şi prosperitatea. Oul, ca simbol, se explică prin 
el însuşi – este sursa primordială a vieţii pe pământ, a pământului însuşi şi chiar a întregului univers. 

Paştele fiind cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii am   marcat-o  la clasă prin multe activităţi 
organizate. Obiectivele urmărite au fost ca elevii să manifeste interes faţă de tradiţiile românilor, să 
cunoască însemnătatea sărbătorii Pascale, să dobândească cunoştinţe noi. 

Predarea online m-a adus în postura de a găsi forme și mijloace eficiente pentru ca elevii să 
poată însuși cunoștințele  referitoare la  sărbătoarea religioasă creștină ce comemotrează Învierea lui 
Isus Christos,  materialul pregătit fiind realizat în  power-point . Slide-urile pe care le-am pregătit 
elevilor mei din clasa a VI-a cuprindea informații legate de încondeierea ouălor, legenda vopsirii 
ouălor, imagini cu modele de ouă încondeiate etc. Astfel, elevii au primit informații care se refereau  
la obiceiul vopsirii ouălor.   

Obiceiul vopsirii ouălor a apărut încă din timpuri străvechi, fiind întâlnit la chinezi, cu 2000 de 
ani înainte de nașterea lui Iisus Christos. Pe atunci, ouăle erau oferite-n dar, fiind considerate simbol 
al echilibrului, creației, fecundității, simbol al vieții și al reînnoirii naturii. Acest obicei al vopsirii 
ouălor s-a transmis apoi creștinilor și încă este practicat în țările din Europa și Asia. În unele țări din 
Europa, obiceiul s-a restrâns ori a dispărut. La noi a înflorit, atingând culmile artei prin tehnica, 
materiale, simbolistica motivelor și perfecțiunea realizării.  

De când colorează românii ouăle?, a reprezentat alt slide: Cea mai veche mențiune o găsim în 
amintirile lui Del Chiaro, pe la 1700, care descrie obiceiurile de Paști de la Curtea domnească din 
București, de pe vremea lui Constantin Brâncoveanu. Principesa primește, în apartamentul ei, pe 
preoți, cărora le sărută mâna și le dăruiește câte o năframă brodată. Boierilor și jupâneselor le 
dăruiește câte două ouă "bizzaramente lavorate a fiori di oro", adică ouă încondeiate, artă în care   
excelează femeile valahe.  

Ouăle de pe masa de Paște, au semnificație religioasă, simbolizând jertfa Mântuitorului, sângele 
vărsat și bucuria Învierii.  Folclorul a păstrat și a transmis până la noi mai  multe legende creștine care 
explică de ce de Sărbătoarea Paștelui trebuie să avem pe masă ouă roșii alături de alte bucate 
tradiționale, cum sunt friptura de miel, cozonacul, pasca.   

Legendele creștine leagă simbolul ouălor roșii de patimile lui Isus. Răstignirea și învierea 
reprezintă reînvierea naturii primăvara și reluarea ciclurilor vieții.  Oul, el însuși purtător de viață, 
devine un simbol al regenerării, al purificării și al veșniciei. Legenda spune că atunci când Isus a fost 



bătut cu pietre, acestea atingându-l s-au transformat în ouă roșii.O altă tradiție afirmă că Sf.Maria, 
venind  să-și vadă Fiul răstignit, i-a adus ouă, care   s-au însângerat sub cruce.  

La finalul orei, elevii au fost încântați de informațiile primite, iar ca sarcină de lucru au avut de 
încărcat pe classroom o poză cum ouăle pe lare le-au încondeiat pentru masa de Paște.  
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MODELAREA COPIILOR PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar Duma Mirela 
Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timiș 

 

 

Activitățile extrașcolare au un rol complementar față de activitățile didactice, urmărind 
extinderea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ, valorificarea și dezvoltarea 
intereselor și aptitudinilor, organizarea activă și judicioasă a timpului liber al copilului. Aceste 
activități contribuie la pregătirea copiilor pentru învățarea continuă și extinderea autoeducației în 
întreaga viață, fapt care constituie un argument pentru deschiderea școlii atât față de activitățile 
extracurriculare, cât și față de experiențele trăite de copii în afara școlii. 

Activitățile extrașcolare contribuie la însușirea unor cunoștințe despre natură și om de la cea 
mai fragedă vârstă și au o importanță deosebită prin faptul că stimulează dezvoltarea generală a 
copilului, influențând pozitiv dinamica vieții spirituale, cultivarea proceselor psihice de cunoaștere, 
însușirea de către copii a unui sistem de cunoștințe accesibile lor despre plante, animale, fenomene, 
tradiții  și obiceiuri ale comunității, oferă și prilejul îmbogățirii și consolidării unor cunoștințe din 
domeniul geografiei, istoriei,literaturii, etnografiei artei.  

Tocmai pentru a facilita contactul nemijlocit dintre copii și fenomenele din natură, și ținând 
cont de particularitățile specifice vârstei, am organizat cu copiii plimbări, excursii, vizite, serbări 
școlare și concursuri. 

În cele ce urmează mă voi opri la serbarea școlară și voluntariat. Serbările, indiferent de 
evenimentul pentru care sunt pregătite, aduc bucurie în sufletul copiilor, dar și al părinților. Serbările 
cu conținut religios formează la copii premisele unei conștiințe religioase și a unor comportamente 
firești, naturale, cât și un comportament pozitiv de educație morală. Cultivarea cinstei și a modestiei, 
dorința de a-i ajuta pe cei din jur, bucuria de a face lucruri bune, de a învăța să-și iubească aproapele.  

U n eveniment marcat în clasa noastră a fost sărbătoarea Sfintelor Paști, sărbătoare asociată cu 
primăvara. Trezirea naturii simbolizează o nouă viață.  

În cadrul Proiectului ,,Învățăm să dăruim”, în parteneriat  cu Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă ,,Al. Roșca” Lugoj, elevii au pregătit cu drag  în vacanță felicitări și ornamente, precum și  
poezii, mesaje și urări, transmise virtul copiilor și dascălilor parteneri.,,Iepurașii”(părinții)s-au ocupat 
de pregătirea și transportul pachețelelor cu dulciuri către copilașii centrului. Erau fericiți că vor aduce 
un strop de bucurie în sufletele lor, dar și triști, pentru că nu-i puteam vizita, nu se puteau juca în 
minunatul lor parc, așa cum făceam an de an. Mare le-a fost uimirea prima zi de școală, când au găsit 
pe băncuțe daruri simbolice de la prietenii lor.  

    ,,Dar din dar se face Rai.” 
 

 



 
Ion Creangă - Mărţişorul literaturii române 

 
Prof. Inv. Preşc. Dumitrache Alina 

 
Ziua de 1 Martie, este ca în fiecare an zi cu dublă semnificaţie pentru Grădiniţa Ion Creangă. 

Debutul anotimpului de primăvară coincide cu ziua în care s-a născut marele scriitor român, Ion 
Creangă. 

Acest eveniment nu a putut trece neobservat de prescolarii de la grupa Mare “A”. Aceştia 
îndrumaţi de doamna educatoare Dumitrache Alina au desfăşurat o activitate online, intitulată “Ion 
Creangă- Mărţişorul literaturii române” în colaborare cu elevii claselor a II a si clasa pregătitoare de 
la Şcoala Gimnazială Grigore Moisil, Galati. La activitate au fost invitaţi, doamna inspector pe  
educaţie timpurie  şi reprezentanta Bibliotecii V. A. Urechia ,Galaţi. 

Activitatea a debutat cu prezentarea unui video cu viaţa şi opera lui Ion Creangă, după care 
copiii au fost invitaţi să răspundă provocărilor de pe Roata Provocărilor (wordwall). Atât şcolarii din 
cele 4 clase cât şi preşcolarii au dat curs provocărilor fixându-şi în acest fel informaţii esenţiale despre 
viaţa si opera marelui scriitor.  

După acest moment toţi copiii au început sa “lucreze”, realizând, la alegere lucrări plastice şi 
practice din opera lui Ion Creangă, la final aceste lucrări fiind expuse într-o expoziţie comună 
intitulată“ Ion Creangă – prietenul copiilor (padlet). 

În timp ce toti copiii lucrau, preşcolarii au prezentat o sceneta intitulată “Humuleşti”, făcând 
deliciul invitaţilor. După acest moment, a fost prezentată şi cartea cu poezii “La grădiniţă” scrisă de 
doamna educatoare Dumitrache Alina, ce a fost însoţită şi de recenzie. 

La sfârşitul activităţii au luat cuvântul atât doamna inspector, doamnele învăţătoare, 
reprezentatul bibliotecii V.A.Urechia felicitând copiii pentru frumoasa activitate. 

 

 
  



 
PRIMUL EDUCATOR: ȘCOALA SAU FAMILIA? 

 
 

Dumitrache Roxana Nicoleta, Profesor pentru învățământul primar                       
Școala Gimnazială “Matei Basarab” Târgoviște 

 
 
Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei care participă la 

acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 
nostru şi şcolarul nostru. 

"Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja modele după care se îndreaptă copiii. Dar 
pentru a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din pedagogie un studiu; altfel, nu este 
nimic de sperat de la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor oameni cu pregătire rea" spunea 
Immanuel Kant.  

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, modificarea statutului copilului, dispersia 
familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale (pe care l-a avut până la introducerea 
învăţământului obligatoriu), progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la 
înţelegerea faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau 
de opoziţia părinţilor. Şcoala capătă astfel o misiune suplimentară.  

Au existat întotdeauna educatori excelenţi şi părinţi iubitori, care nu şi-au pus probabil atâtea 
probleme şi totuşi au reuşit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai uşor într-o lume foarte 
statornică, în care tradiţia avea ultimul cuvânt.  

Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaţie sau două, relaţiile dintre părinţi şi copii, 
dintre adulţi şi tineri, apare mai evidentă în consideraţia pentru copil, care "are semnificaţia de 
recunoaştere intimă şi profundă a valorii persoanei copilului şi de încredere în potenţialul lui de 
dezvoltare" (Osterrieth).  

Activitatea educativă care se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 
educative ce se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia 
pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.  

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 
dinamice între copilul individual şi cercul său imediat.  

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru 
copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi.  

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare 
parte despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de 
comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie.  

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este 
cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine 
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii 
trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest 
ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. 
Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea 



părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se 
intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de  

unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea 
cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor 
adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat 
negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii.  

Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind 
responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, 
deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea 
cunoştinţelor acestuia.  

A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă 
totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să 
nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre 
membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie.  

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta 
cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în 
alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna 
credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. 
Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. De aceea între 
familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, 
şedinţe şi lectorate cu părinţii.  

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru 
şi şcolarul nostru.  

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă 
la viaţă, să fie pregătit pentru muncă.  

Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea 
şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 
 
 

Prof. Înv. Preșcolar Dumitrașcu Alina 
 
 
 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului  de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor” 

Educația curriculară realizată prin procesul de învățământ este foarte importantă dar rămâne 
cadrul larg al timpului liber al copilului în care viața diferă de procesul de învățare școlară. 

În viața de zi cu zi asupra dezvoltării copilului acționează în mod pozitiv sau negativ numeroși 
alți factori. 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) are un rol foarte 
important în formarea personalității copiilor. 

Prin activitățile extracurriculare se urmărește cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii și descoperirea de aptitudini și talente. 

Atât educația curriculară cât și educația extracurriculară a cunoscut în ultima perioadă datorita 
Pandemiei de Covid-19 o schimbare importantă Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv 
online în acestă perioadă, iar acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe 
copii într-o învățare continuă. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei 
mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Cu siguranță ne dăm seama de importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de 
ușor este atras un copil de prezența ei. De la telefoane, calculatoare și alte gadgeturi  și echipamente 
inteligente copiii s-au apropiat mult de tehnologie. 

Copiii pasionați de tehnologie pot participa  la programul de Robotică desfășurat online. 
Cunoștințele pe care le acumulează prin participarea la programul de Robotică îi ajută pe cei mici să 
dezvolte o gândire logică să găsescă soluții și rezolvări optime la probleme dar și să devină mai 
deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile idei și mai creativi. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor precum stiințele. Atelierele de arte le 
stimulează celor mici empatia, abilitațile de comunicare și discurs, creativitatea,imaginația și îi ajută 
să-și înțeleagă emoțiile. Sub îndrumarea unui profesor, părinții pot să descopere că au în famile un 
pictor, un viitor scriitor talentat ori un actor de comedie. 

Foarte captivante mai sunt și activitățile extracurriculare pentru micii exploratori care se 
desfășoară online și prin care copiii pot să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, pot alege să viziteze în regim 
virtual o selecție importantă de muzee internaționale. 

Alte activități îndrăgite de cei mici sunt  activitățile sportive de balet, gimnastică sau dans pe 
care le urmează foarte mulți copii după școală. Ele se pot desfășura online și chiar s-au dovedit foarte 
căutate și utile pentru o dezvoltare a copilului mult mai complexă. Baletul, gimnastica sau dansul 
modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă, să crescă armonios, să învețe importanța 
disciplinei, a perseverenței și să înțeleagă ce este o competiție. În același timp, se va distra și se va 
simți tot mai liber 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le pot 
urma copiii în această perioadă, când totul s-a mutat în online. 



 
Activitățile extrașcolare 

 
Prof. înv. primar Dumitrașcu Bianca-Ionela,                                                             

Școala Gimnazială Rusănești, Fârtățești, Vâlcea 

 
Folosirea înțeleaptă a timpului liber este un produs al culturii și al educației, după cum afirma 

Bertrand Russel. 

Activitățile din timpul liber au ca scop prioritar relaxarea individului. Definirea conținutului 
timpului liber a fost o problemă de-a lungul timpului, de care s-au ocupat numeroși sociologi și 
pedagogi. Astfel, sociologii români au definit timpul liber ca o parte rămasă disponibilă, liberă după 
efectuarea activităților profesionale, timp care, de obicei, este folosit pentru manifestări cultural-
artistice, distracții, sport, destindere.  

În cazul elevilor, aceste activități sunt cele care nu țin de educația formală, învățarea formală, 
care se desfășoară într-un cadru instituțional, unde se formează anumite abilități, începând încă din 
timpul grădiniței și finalizând cu studiile postuniversitare. Activități de timp liber se pot regăsi în 
educația informală, care nu are o programă definită, nu este planificată înainte și nu respectă un 
anumit orar. Aceasta se desfășoară pe tot parcursul vieții. 

Astfel, în sprijinul formării personalității elevilor a fost introdusă în orarul acestora o săptămână 
în care se desfășoară orice alte activități decât cele obișnuite (culturale, artistice, fizice, ecologice 
etc.). 

Acest an școlar a fost unul deosebit pentru tot personalul didactic, a fost o perioadă în care a 
trebuit să ne depășim pe noi înșine, în care am fost supuși la numeroase provocări din cauza virusului. 
Tot în această perioadă, am fost nevoiți să continuăm orele on-line, dar și să realizăm activitățile 
propuse pentru Săptămâna altfel. Bineînțeles ca temele au fost regândite, astfel încât să se poată 
susține fără a fi face to face cu elevii noștri. 

În cadrul acestor activități extrașcolare, care au rolul de a destinde elevii și de a le dezvolta 
creativitatea, am încercat să vin în întâmpinarea lor, oprindu-mă la anumite teme care să le trezească 
interesul.  

Copiii au avut de realizat diverse tipuri de mâncăruri care să aibă un aspect cât mai haios. Pozele 
pe care le-am primit de la aceștia au dovedit încă o dată că sunt foarte creativi, reușind să obțină 
diverse forme (trenulețe sau iepurași din legume, prăjituri decorate cât mai interesant etc.). O altă 
activitate desfășurată în acea perioadă și care a fost în strânsă legătură cu prima a fost să realizeze o 
listă cu mâncăruri sănătoase.  

De asemenea, elevii au discutat și despre importanța acestora pentru organismul nostru. Pentru 
că această săptămână era apropiată de Paște, a trebuit să realizeze desene legate de sărbătorile pascale. 
Imaginația acestor copii minunați a depășit orice bariere, rezultatele fiind unele pe măsură. 

În concluzie, activitățile din timpul liber au o mare importanță, deoarece sunt cele care nu 
îngrădesc imaginația copiilor, sunt atractive și îi determină să fie ei înșiși. cu cât sunt mai antrenante, 
cu atât sunt mai preferate de ei, reușind să fie o punte de legătură între profesori și elevi.  

 



 

Iepuraşul de Paste 
 

 

Prof. Dumitrascu Sorina                                                                                            
Gradinita cu Program Prelungit „Inocenta” Gaesti, Dambovita 

 

 

Iepuraşul de Paste este un animăluţ misterios, mister ce-l poartă cu sine încă din cele mai vechi 
timpuri. Este atât de drăgălaş, de rapid, sfios si sta mereu cu ochii deschişi, chiar si cand doarme . 
Tocmai datorita acestor particularităţi inca din timpurile cand oamenii trăiau in triburi iepuraşul a fost 
considerat o fiinţa nocturna, selenara, comparându-i forma cu imaginile care se vad pe Luna. De 
exemplu, daca va uitaţi atent... cu siguranţă o sa observaţi forma unui iepuraş sau măcar urma 
lăbuţelor lui.  

Cu mulţi, foarte mulţi ani in urma, intr-o poieniţă dintr-o frumoasă pădure plina de animăluţe a 
apărut o pasare. Aceasta pasare era deosebit de frumoasa, cu penele in culorile curcubeului si cu triluri 
angelice, cum nu se auziseră mai frumoase. Glasul ei era atât de frumos, încât pana si vântul se oprea 
din bătăile sale pentru a strânge minunatele triluri ca sa le poarte mai apoi printre frunze si flori prin 
toata pădurea, cat mai departe. 

Nimeni nu ştia de unde a venit aceasta pasare si cat avea sa rămână in acea poieniţă, insa toate 
animăluţele din pădure o iubeau pentru ca le încânta in fiecare zi cu cântecele ei fermecătoare. 
Frumoasa făptura si-a făcut cuib in mijlocul poieniţei, in scorbura celui mai vechi copac. Acolo îşi 
ducea ea traiul, cântând in fiecare dimineaţa si seara si strângând in jurul copacului o groaza de 
animăluţe venite sa o asculte cu încântare. 

Aşa decurgea fiecare zi in pădurice de cand se instalase pasărea măiastra. Iarna tocmai trecuse 
si zilele cu soare erau tot mai dese, prilej de bucurie pentru întreaga pădure si de cântec pentru 
misterioasa pasare. Insa, intr-o zi, nimeni nu ştie cum si cand exact, animalutele pădurii au găsit 
pasarea frumos colorata căzuta lângă bătrânul copac, rănită, scoţând gemete de durere... gata sa 
moara! Speriate ca s-ar putea întâmpla ce era mai rău toate animalutele au dat fuga la templul Zeiţei 
Lunii, Eostre, rugându-se fiecare ca aceasta sa facă o minune si sa salveze măiastra pasare. 

Eostre le-a auzit ruga si s-a coborât sa vadă ce poate face, insa in ciuda tuturor eforturilor ei era 
destul de greu sa mai salveze pasarea. In cele din urma, a găsit insa singura soluţie prin care ii putea 
salva viata: aceea de a transforma măiastra pasare intr-un iepuraş. Acum Iepuraşul nu mai cânta, dar 
putea in continuare sa facă oua. 

Si astfel de atunci, in semn de mulţumire, in fiecare primăvară, când are loc echinocţiul, 
Iepuraşul ii duce Zeiţei Lunii un dar constând in ouăle sale pe care le pictează in culorile curcubeului. 
Si pentru ca iepuraşul este o fiinţă iubitoare, s-a gândit sa împartă frumoasele sale oua si alte daruri 
celor năpăstuiţi si copiilor care au fost cuminţi. Astfel, in fiecare an Iepuraşul vine cu mici cadouri 
pentru copii, lasă ouăle pe masa de Paste sau le ascunde in grădiniţe printre flori ori le aşează frumos 
in cuiburile ce sunt pregătite special pentru el. Si fiindcă iubeşte copiii, Iepuraşul aduce special pentru 
aceştia oua din ciocolata si alte surprize, sperând ca si in anul ce vine sa fie la fel de cuminţi. 

Iepuraşul vine atunci cand are loc echinocţiul de primăvară, insa venirea lui nu are o legătură 
directă cu sărbătorile pascale. El anunţă venirea vremurilor frumoase, calde, reînvierea naturii, aduce 
norocul, bucuria, bogăţia si totodată fertilitatea, simbolul cel mai vechi al Iepuraşului. 



 

Tipuri de activități extrașcolare pentru preșcolari în pandemie 

 
Prof. Înv. Preșcolar DUMITRESCU NICOLETA 

Grădinița Nr. 272, București 
 

 

La grădiniță activitățile extracurriculare și extrașcolare au rolul de a completa, de a aplica, 
respectiv de a valorifica în contexte variate, cunoștințele dobândite de către preșcolari în cadrul 
activităților pe domenii experiențiale, astfel încât aceștia să-și dezvolte personalitatea, inteligența și 
încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lor. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online pe perioada pandemiei, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Activitățile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului, atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
activităților desfășurate în grădiniță. 

Astfel că, în această perioadă copiii pot participa la o serie de activităție extrașcolare organizate 
online, cum ar fi: 

 
➢   Ateliere de arte frumoase 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor precum sunt științele; dacă cele din 

urmă îi ajută pe copii să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte le 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îi ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult.  

De aceea e important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. În cadrul acestor ateliere se poate 
descoperi  un viitor pictor sau un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face senzație pe scena 
comediei.  

Rolul părinților este esential în derularea acestor activități cu preșcolarii, ei trebuind să 
colaboreze permanent cu eucatoarea copilului său și să improvizează acasă un loc special pentru 
creație, pentru a-i oferi copilului său șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume prin intermediul 
activităților de pictură sau de sculptură/modelaj desfășurate de către educatoare online. 

  
 
➢    Activități extrașcolare de turism virtual  
Activitățile extracurriculare pentru micii exploratori, îi ajuță pe copii să-și îmbogățească 

cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice.  

În funcție de vârsta copiilor educatoare realizează o selecție de muzee internaționale  care “și-
au deschis porțile” în această perioadă și împreună cu copiii să desfășoare vizite în regim virtual. 
Explorând un muzeu sau o gradina zoologică, activitățile preșcolarilor sunt diversificate în fiecare zi 
și asigură menținerea interesului și participarea activă a acestora. 

 



 
➢    Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
Pentru a-i familiariza pe copii cu limbile străine, dar și pentru a continua cursurile începute 

înaintea pandemiei, fiecare educatoare le poate recomanda părinților să descărce aplicații pe 
calculator sau tabletă pentru ca cei mici să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim 
de clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate 
(spaniolă, italiană, japoneză).  

Impactul unei astfel de activități lingvistice asupra preșcolarilor constă în îmbogățirea 
vocabularului, precum și prefecționarea pronunției corecte, specifice fiecărei limbi străine.  Firește 
că educatoare trebuie să dețină ea însăși competențe specifice comunicării în limbi străine și să 
selecteze acele aplicații care să alterneze momentele statice cu cele de mișcare, într-un interval de 
timp adaptat vârstei copiilor cu care lucrează. 

➢ Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 copii e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca 
exemple de activități extrașcolare pentru preșcolari, care implică activități de nutriție care presupun 
și ateliere de gătit;unde copiii, nu doar că vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, 
dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de a-l învăța pe fiecre copil să își pregătească 
singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să-i  impresioneze și pe părinți, 

 
Acestea sunt câteva exemple de activității extrașcolare, care se pot realiza cu preșcolarii pe 

perioada pandemiei, când procesul de învățământ se desfășoară online. Succesul și calitatea acestor 
activități sunt condiționte în mod fundamental de buna comunicare și colaborare dintre educatoare și 
părinții copiilor, Părinții devin astfel partenerii educatoarei în desfășurarea activităților online cu 
preșcolarii, prin asigurarea tuturor categoriilor de resurse necesare derulării activităților, dar și a 
suportului acordat copiilor pe durata activităților, 

  
  



 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. primar: Dumitrescu Veronica,                                                                     
Școala Gimnazială Băduleşti Dâmbovița 

 

 

Şcoala sprijinită de familie, prin cunoştinţele, deprinderile şi priceperile pe care le transmit 
copiilor, le ajută acestora să-şi dezvolte şi capacitatea de a se orienta corect manifestările lor de 
independenţă. În al doilea rând, spiritul de independenţă este necesar pentru perioada când şcoala nu 
va mai fi de faţă, când omul integrat în societate este nevoit să înveţe si să se adapteze singur. Prin 
educarea spiritului de iniţiativă, noi pregătim elevii pentru viaţă. 

Familiile în societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută 
pentru obţinerea atenţiei copiilor şi, uneori, din dorinţa de a le oferi siguranţa economică, petrec mai 
puţin timp cu cei mici.  

Dacă mai există şi lipsă de comunicare între şcoală şi familie, situaţia devine mai complicată. 
De aceea, şcolile încearcă să vină în întâmpinarea părinţilor prin organizarea unor activităţi comune, 
un rol important avându-l lectoratele deoarece prin intermediul acestora cadrele didactice îi pot 
îndruma pe părinţi, îi pot face să înţeleagă rolul pe care îl are parteneriatul şcoală-familie în procesul 
de instruire a copiilor.  

Parteneriatele eficiente sunt planificate şi implementate cu grijă, personalul şcolii trebuie să se 
instruiască şi să ceară la nevoie ajutorul unor specialişti în consiliere şcolară pentru a pune în practică 
cooptarea părinţilor. Un prim pas este evaluarea , la începutul anului şcolar , a nevoilor, perspectivelor 
şi modelelor părinţilor, în ceea ce priveşte implicarea şcolară. Această evaluare îl ajută pe cadrul 
didactic în planificare şi în transmiterea mesajului către părinţi că le este apreciată opinia şi că va fi 
luată în considerare de către şcoală. 

La nivelul clasei noastre  părinţii sunt încurajaţi să  stabilească ţelurile de atins pentru copiii lor 
şi pe cadrele didactice să stabilească obiectivele de realizat mai departe pentru obţinerea succesului 
şcolar. Obiectivele sunt precizate la începutul anului şcolar şi pot fi scrise într-un contract între părinţi, 
cadrele didactice şi elevi.  

Acest contract poate lista responsabilităţile fiecăruia şi este semnat de fiecare dintre participanţi. 
Scopul contractului este acela de a-l ajuta pe elev să înveţe, mai ales dacă fiecare elev are pentru el 
anumite obiective specifice, stabilite în colaborare părinţi-cadru didactic. 

Acest tip de contract se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor 
cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare în colaborare  cu 
autorităţile locale. 

Astfel la nivelul anului şcolar 2020-2021 parteneriatul şcoală – familie  are ca obiectiv general 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (capacităţi, competenţe, atitudini) prin participarea părinţilor la 
activităţile desfăşurate în parteneriat cu şcoala până la sfârşitul anului şcolar2021 

Obiective specifice: 

- realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător;  

- înlăturarea factorilor perturbatori in cadrul comunicării şcoală-familie;                                                             



- creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 

- schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; 

- cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 

- învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune 
elevi – părinţi – învăţători.  

Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare părinte – învăţător, îmbunătăţirea   
situaţiei şcolare a elevilor.Având in vedere contextul actual comunicarea cu familiile se face doar on 
line. 

  



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                         
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

Prof. înv. preșc. DUMITRIU ELENA                                                                          
Gradinita Alba ca zapada Navodari 

 
 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul 
că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 
Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia 
zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului 
arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii.  

Eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în 
acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun 
activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor 
şi dorinţelor lor.  

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta 
roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria 
lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi 
intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri.  

Deși, în mod eronat, activitățile extrașcolare de tipul excursii, serbări, concursuri, , ș.a. au fost 
considerate ca având un rol mai puțin important în aplicarea programelor școlare sau atingerea 
obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu 
multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru 
preșcolari, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități care să le 
lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le 
ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea.  

Activitățile extrașcolare realizate cu preșcolarii pe perioada pandemiei au avut un rol deosebit 
de important în dezvoltarea personalității și creativității preșcolarilor dar si a relațiilor acestora cu 
membrii familiei. 

Celor mici le-au fost propuse diferite activități pe care să le realizeze împreună sau cu ajutorul 
părinților cum ar fi:gătitul,parcursuri sportive realizate în curte, vizionarea unor scurte filmulețe și 
povestirea acestora,karaoke s.a. 



Deși perioada pandemică a afectat desfașurarea multor activități extrașcolare, s-a suplinit într-
o mare măsură lipsa acestora, cu activități desfășurate în mediul apropiat și chiar s-au înregistrat 
progrese în dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor cu ajutorul lor. 

 

  



 

EDUCATIE FINANCIARA PENTRU CEI MICI-                                                        
INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

 

Intocmit, Dumitriu Lenuta 
 

 

Educația financiară a devenit in ultimii ani o necesitate, încă de la vârste fragede. Ea este utilă 
nu doar pentru a-i face pe copii să înțeleagă noțiuni despre bani, produse și servicii financiare și bănci, 
dar mai ales pentru a-i învăța să își gestioneze resursele, în general. Deși o numim financiară, acest 
tip de educație are efecte în toate domeniile importante ale vieții, pentru că este vorba de luarea 
deciziilor, de gândire creativă, de educație antreprenorială, de utilizarea eficientă a resurselor, de 
relații interpersonale. 

Un copil care primește educatia corespunzătoare va ști cum să îsi administreze finanțele toată 
viața. Mulți cred că micuții nu pot invăța ceva atât de complicat precum finanțele. In realitate, copiii 
au nevoie de informațiile de bază: sfaturi de bune practici despre bani, despre cum să economisești si 
să investești.  

Abordarea unei discipline „Educație financiară pentru cei mici” de la cea mai fragedă vîrstă 
formează  în rândul preșcolarilor unele  competenţe cu privire la gestionarea banilor şi de pregătire 
în vederea adoptării unor decizii cu consecinţe financiare, precum şi conturarea  unei imagini a 
modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi în societatea de azi.Educatia financiara 
contribuie la dezvoltarea celor opt competenţe cheie: 

-comunicare în limba maternă; 
-comunicare în limbi străine; 
-competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiiinţe şi tehnologii; 
-competenţă digitală; 
-a învăţa să înveţi; 
-competenţe sociale şi civice; 
-spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; 
-sensibilizare şi exprimare culturală. 
 
Prin studiul acestei disciplinei, se au în vedere următoarele finalităţi: 
 
➢ Familiarizarea copiilor cu privire la problematica banilor şi băncilor; 
➢ Formarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a unor mijloace şi tehnici bancare; 
➢ Identificarea intereselor proprii şi a unor mijloace de economisire şi gestionare  a banilor; 
➢ să promoveze conceptul de educație financiară pentru copii, cu activități în triada părinți-

copii-educatori; 
➢ să  imprime respectul copiilor față de muncă și față de bani; 
➢ să antreneze și să stimuleze creativitatea cadrelor didactice, în vederea implementării 

primelor noțiuni de educație financiară la copiii preșcolari; 
➢ să asigure alfabetizarea copiilor de vârste mici în domeniul financiar, prin introducerea unor 

noțiuni de bază legate de bani, bune deprinderi legate de utilizarea banilor, precum și prin cunoașterea  
bunelor practici legate de acest domeniu, începând chiar cu deprinderea de a economisi; 

➢ să asigure transmiterea unor informații, deprinderi sănătoase și bune practici legate de        
educația financiară, care pot conduce la schimbarea mentalității adulților din jurul copilului; 



➢ să familiarizeze cadrele didactice cu activitățile și materialele specifice acestui proiect,   
precum și cu modalitățile multiple de utilizare a acestora la grupă; 

➢ să încurajeze, prin intermediul seminariilor, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, 
punându-le la dispoziție materialele și instrumentele necesare realizării unor lecții de calitate; 

 
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele 

generale şi corelate cu activităţile de învăţare, reprezentând etape în dobândirea acestora. 
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrele didactice în aplicarea acestei  programe 

şcolare pentru proiectarea demersului didactic. 
Centrată pe copil, noua abordare a educației propune teme din realitatea de zi cu zi, teme 

pragmatice și în concordanță cu interesele și necesitățile preșcolarilor. Astfel prin abordarea acestui 
opțional de educație financiară se abordeaza teme atractive, pragmatice și de mare interes, printr-o 
manieră de joc ...prin joc copilul învață dezvoltându-se ca viitor adult. 

Împreună cu personajele din desenele și poveștile preferate, copiii vor parcurge un itinerar 
tematic  învățând termeni esențiali ai educației financiare.Itinerarul tematic pornește de la realitățile 
cotidiene mai familiare copilului cum ar fi ”pușculița” explorând apoi locuri  mai îndepărtate și anume 
”sediul unei bănci”;”magazinul alimentar”, unde se familiarizează cu noțiuni și situații noi, înțelegând  
cu  ușurință ce sunt banii, de unde avem bani, cum și pentru ce îi economisim , cheltuim  sau donăm, 
transformand învățarea într-un joc interactiv . 

Consider că acest opțional îi invață pe cei mici să își însușească deprinderi, abilități și cunostințe 
adaptate nivelului lor de vârstă, care să-i pregătească pentru un start financiar în viață, atât de necesar 
pentru a-și asigura o independență financiară. Copilul va învăța ce înseamnă să fii generos, iar bogăția 
nu se va raporta numai la cei care au resurse financiare nelimitate, ci și la cei care sunt privați de 
minimul necesar.  

Activitatea opțională de educație financiară a fost gândită în așa fel încât să aducă un plus de 
entuziasm, curiozitate, seriozitate ....fiind mai bine zis un arhitect al vieții, așa cum o casă are nevoie 
de o fundație solidă, de pereți trainici pe care să se poată pune un acoperiș rezistent, așa și educația 
financiară este necesară încă din  grădiniță deoarece acum la această vârstă fragedă punem bazele 
unei educații solide, construim fundația individului, peste  care școala va ridica pereți trainici  cu un 
acoperiș rezistent. 

 
 
COMPETENŢE GENERALE 
1. Dezvoltarea capacității de a utiliza un limbaj adecvat domeniului financiar- bancar; 

2. Formarea și consolidarea deprinderilor de a utiliza mijloace şi tehnici financiar-bancare; 
3. Manifestarea interesului pentru obținerea, economisirea şi gestionarea banilor. 
 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
1) Să identifice termeni specifici domeniului financiar-bancar în contexte practice accesibile 

preșcolarilor; ex. cu cardul la bancomat ; Banii din alte țări ( euro, dolari) îi schimbăm în lei la bancă; 
2) Să identifice / să sorteze monede și bancnote naționale și din alte țări; 
3) Să cunoască situațiile în care se pot obține bani; 
4) Să identifice modalitați de gestionare a banilor; 
5) Să exemplifice situații și locuri în care se fac plăți; 
6) Să identifice rolul deținut într-o operațiune comercială: vânzător-cumpărător; 
7) Să folosească specimene de bancnote în jocurile de rol; 
8) Să discute despre operațiunile bancare; 
9) Să înțeleagă circuitul banilor în economie; 
10) Să utilizeze unele cunoștințe asimilate la activitățile matematice ( numărat) , compuneri 

descompuneri, rezolvare de probleme cu 1-2 unități) 
11)  Să utilizeze cunoștințele asimilate la activitățile de educarea limbajului (alcătuire de 

propoziții, repovestiri, memorizări și recitări de expresii ritmate, pe teme specifice 



12) Să utilizeze cunoștințe asimilate la activitățile de educație plastică și practică (desen , pictură 
, modelaj, lipire, tăiere, asamblare) pentru a realiza lucrări originale cu temă financiară ex: bancnote 
colorate- desen/pictură/aplicație/etc; băncile din orașul meu- machetă/aplicație/desen, etc) 

 
 
EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 
• identifică elemente componente ale domeniului financiar-bancar;  

• cunoaște tipuri de acțiuni financiar-bancare (confecționare, roluri, păstrarea și utilizarea 
monedelor, economisire, donare);  

• recunoaște /denumește monedele, bancnotele și valoarea lor;  

• răspunde și formulează întrebări referitoare la acțiunile personale și ale familiei; (“Cum se 
obțin banii?”, “La ce ne folosesc banii?” etc.) ;  

• propune  acțiuni specifice anteprenoriatului ; 

• verbalizează acțiuni caritabile întreprinse, folosind un limbaj specific ; 

• denumește mijloacele de economisire a banilor;  

• cunoaște existența unor comportamente excesive, care pot afecta echilibrul financiar 
(risipirea, cheltuirea, cumpărarea în exces) ;  

•  apreciază  valoarea banilor devenind mai chivernisit. 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL                                 
TRADITII SI OBICEIURI ... ALTFEL 

 

Prof. Dumitriu Liana Daniela                                                                                        
Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu Cluj-Napoca 

 

              

Activitatile extrascolare sunt activitati educative ce completeaza activitatea didactica prevazuta 
in planurile cadru si in curriculumul national. 

Aceste activitati pot avea un caracter artistic, stiintific, sportiv, vocational si o participare 
voluntara din partea celor interesati. Pot fi organizate de scoala dar si de alte institutii, in scoala sau 
in afara ei. 

Participarea la astfel de activitati implica respectarea normelor juridice in vigoare si a unor 
reguli care au in vedere comportamentul civilizat si siguranta participantilor. 

Activitatile extrascolare dezvolta elevilor multiple abilitati: de comunicare, de relationare, de 
munca in echipa, de indemanare. Dezvolta simtul estetic, asigura experimentarea unor situatii noi, 
recunoasterea si valorificarea calitatilor moral – civice,  dezvoltarea de atitudini pozitive, tolerante si 
chiar a unor alternative de petrecere a timpului liber. 

Aceste activitati permit elevilor sa descopere noi experiente si pasiuni, sa lege prietenii si sa-si 
elimine stresul acumulat in activitatile de la scoala. In acelasi timp, activitatile extrascolare contribuie 
la dezvoltarea personalitatii elevilor, la dobandirea de noi cunostinte si competente care sa-i ajute in 
viata. 

Exista o mare varietate de activitati extrascolare care pot fi organizate atat in scoala cat si in 
afara acesteia. Dintre aceste activitati amintim : 

- Excursii si vizite la muzee, case memoriale, in locuri cu o semnificatie istorica aparte din 
localitate, judet, tara si strainatate 

- Vizionarea de filme, piese de teatru 
- Intalniri cu diferite personalitati 
- Drumetii 
- Tabere 
- Activitati artistice ( coruri, spectacole, serbari scolare ), sportive, literare si de voluntariat 
- Activitati de protectia mediului 

Toate aceste tipuri de activitati au fost organizate cu succes pana in anul scolar trecut. Noua 
situatie epidemiologica legata de raspandirea virusului sars-cov-2 si mutarea invatamantului online a 
determinat schimbari si in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor extrascolare. Acestea au fost 
organizate tot in mediul online si au impus renuntarea la multe dintre activitatile desfasurate in mod 
traditional si cu o larga participare din partea elevilor. 

Tehnologia a devenit indispensabila si a dobandit o foarte mare importanta in aceasta perioada. 
Cu ajutorul ei profesorii si elevii au incercat sa desfasoare si activitatile extrascolare. 

In lipsa posibilitatilor de a calatori fizic, de a patrunde in tainele muzeelor din tara si din 
strainatate, o activitate extrascolara indragita de elevi a fost cea a vizitelor virtuale. Elevii au 



descoperit prin aceste tururi virtuale si locuri in care ar fi avut mai greu sau deloc posibilitatea de a 
ajunge, ceea ce a fost un lucru benefic. In acelasi timp au trezit si interesul pentru diferite obiective 
pe care sa le viziteze atunci cand se va putea calatori din nou. 

In preajma sarbatorilor de Pasti elevii au fost indrumati sa realizeze obiecte decorative cu 
tematica pascala (coronite, iepurasi, oua incondeiate, aranjamente florale pentru masa de Pasti ).   
Aceste obiecte au fost prezentate apoi intr-o expozitie online. Parintii au putut participa si ei la 
confectionarea acestor obiecte si la expozitia de prezentare. 

O alta activitate extrascolara care s-a bucurat de succes in randul elevilor in aceasta perioada 
de invatamant online a fost cea legata de traditiile, obiceiurile si superstitiile legate de sarbatorile 
traditionale de Craciun si de Pasti, in spatiul romanesc si in lume. 

Elevii au descoperit semnificatia bradului impodobit de Craciun, a colindelor, a oualor rosii, a 
iepurasului, a mielului si modul in care comunitatile umane din lumea intreaga se raporteaza la aceste 
simboluri si sarbatori. Au realizat prezentari ppt, au facut desene si au putut participa si parintii care 
au impartasit copiilor modul in care au trait ei aceste sarbatori in copilarie in perioada comunista. 

Activitatile extrascolare au fost organizate si sub forma unor jocuri interactive utilizand 
platformele WordWall si Quizizz, elevii fiind foarte implicati in aceste tipuri de activitati. 

La fel ca la predarea lectiilor consider ca pe viitor este necesara o imbinare a activitatilor 
extrascolare traditionale cu cele „ altfel” care s-au bucurat de apreciere in randul elevilor in aceasta 
perioada.  

Desfasurarea activitatilor extrascolare si online a avut un rol benefic in conditiile in care elevii 
s-au intalnit mai putin unii cu altii, altfel decat la orele din fata calculatorului. Aceste activitati au 
mentinut si au starnit interesul pentru noi abordari in ceea ce priveste petrecerea timpului liber in 
compania colegilor, impreuna cu cadrele didactice si cu parintii. 

 

 

  



 

COMPETENȚE DIGITALE ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
Prof. înv. preșc. Dumitru Alina – Grădinița cu PP Barați, Bacău                                     

Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” Mărgineni 

 

 
Competența digitală este considerata a fi esențială pentru educație, pentru viață profesională și 

participare activă în societate. În ceea ce priveste  învățământul preuniversitar, este foarte  important 
să înțelegem această competență digitala și să o cultivăm.  

Competența digitală este una dintre cele opt competente cheie, concretizându-se în utilizarea 
cu încredere dar și în mod critic a întregii tehnologii informaționale și a comunicațiilor pentru 
informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. Unul dintre factorii-
cheie este asigurarea unui nivel suficient de competență digitală în rândul profesorilor. 

Conform celui mai recent studiu , formatorii și profesori consideră că au nevoie de o dezvoltare 
mai profundă a abilităților TIC pentru predare legată de utilizarea noilor tehnologii la locul de muncă.  

Cea mai mare rețea a profesorilor este considerata  eTwinning, care  oferă profesorilor un mediu 
ideal pentru a colabora cu alti  colegi din alte tari și pentru a descoperi modalități noi de utilizarea a 
TIC în predare.  

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-
pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa 
învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces 
facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor care trebuie să dețină 
abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea 
resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de 
organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități 
de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea 
sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în 
utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a 
software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la 
noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de tehnologie.  

Cea mai eficientă metodă pentru a avea o planificare care să sincronizeze activitățile 
profesorilor dintr-o școală și pentru a evita numeroasele grupuri de comunicare, ar fi centralizarea 
orarului școlii online într-un folder, pe Google Drive.  

Acesta poate fi organizat pentru fiecare clasă în parte, fiecare având subfolderul ei iar separat 
orarul cu toți profesorii și orele alocate la fiecare clasă, ținut într-un document excel. La final de 
săptămână, calendarul fiecărei clase poate fi înnoit de către diriginte pentru săptămâna următoare, cu 
instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, completate de către profesorii care își planifică 
lecțiile online. 

Învățarea se construiește pe curiozitatea nativă a oamenilor și pe nevoia de a se simți utili și 
apreciați.  

Libertatea acestei perioade ne da posibilitatea de a regândi ce este învățarea și de a testa noi 
moduri de a inspira și încuraja învățarea autentică. 

https://www.oecd.org/education/school/talis-2013-results.htm
https://www.etwinning.net/


Educația în izolare aduce în prim plan rolul profesorului: ce este un profesor care nu mai are 
obligația de a preda și de a evalua? Care este rolul lui? Cu siguranță a fost o îngustime din partea 
sistemului de a gândi rolul profesorului atât de limitativ. 

În contextul actual ne dăm seama că profesorul ar trebuie să fie în primul rând un partener de 
dialog cu elevul, un reper emoțional, un liant între elev și învățare, apoi un facilitator al procesului și 
nu în ultimul rând un lider care nu doar inspiră învățare ci și conectează comunități. Profesorii și 
părinții văd pentru prima oară atât de clar la ce (nu) îi ajută școala pe elevi, pentru ce viitor îi 
pregătește. Activitățile din ultima vreme, au fost adaptate astfel încât să le fie ușor copiilor, dar și 
părinților. Consider ca este foarte important sa venim in sprijinul acestora  deoarece este foarte 
important ca procesul- instructiv  educativ sa aiba continuitate,desii stam acasa.  

Am solicitat parintilor si totodata i-am îndemnat sa foloseasca in activitatile recomandate de 
noi materiale pe care le au in casa  la dispozitie, sa fotografieze animalul din curte sau din casa, sa 
desfasoare jocuri de miscare  in aer liber, sa invete cantece, sa asculte povesti, sa deseneze personajul 
care i-a placut cel mai mult, sa formeze grupe de obiecte de acelasi fel, marime, culoare , sa faca 
impreuna cu mama un desert, etc.De asemenea, le-am dat link uri sa faca puzzle online, sa vizioneze 
o piesa de teatru, sa vizioneze un  muzeu virtual. 

Am trimis pe grupul clasei fise , imagini sugestive și atractive, poezii, povești. 

Am selectat  fișe pentru anumite teme dar și pentru a le forma deprinderea de a lucra individual. 

 

 

 Bibliografie: 
  

Ceobanu C. Invatarea in mediul virtual: Ghid de utilizare a calculatorului in educatie.Iasi, 
editura Polirom. 
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Nevoia de activități extrașcolare  în viața micului școlar 

 
 
 

prof. înv. primar Dumitru Cristina Elisabeta 
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău 

 
 
 
Activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop  educaţional, dar mai 
puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În perioada pandemiei, activitățile școlare și extrașcolare s-au mutat în mediul online, fapt ce a 
știrbit oarecum din rolul lor deosebit în sudarea colectivului, în interacțiunea nonformală a elevilor. 
Cadrele didactice au fost nevoite să-și pună în valoare măiestria și creativitatea pentru a oferi copiilor 
posibilitatea să participe la activități...altfel cu o contribuție majoră la dezvoltarea personalității 
acestora.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul 
de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Există numeroase materiale online ce permit o vizită virtuală 
a obiectivului dorit, în cadrul căreia elevii se pot informa, pot să revină asupra unor aspecte mai puțin 
înțelese, pot aprofunda sau pot omite aspecte considerate nesemnificative.      

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Mediul online este 
propice acestui tip de activități extrașcolare, facilitând accesul și oferind o largă paletă de filme, 
spectacole de teatru pentru copii sau muzicale. Valorificarea acestora sub aspect educativ contribuie 
la formarea unui comportament dezirabil, la dezvoltarea gustului pentru frumosul din artă.             

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile organizate de 
către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută, vor stimula spiritul de 
iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit 
exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.   Concursuri pe diverse teme la nivelul clasei 
pot fi inițiate și desfășurate și în timpul activităților online. 

Multitudinea de aplicații online conduce, de ce nu, și la dezvoltarea competențelor digitale, 
aspect atât de important în viața noastră, a tuturor. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 



Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal, pregătirea copilului pentru viaţă. 

  
  



 
 

TRADIŢII DE PAŞTE 

 

PROF. DUMITRU MARIOARA                                                                             
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 49 BUCURESTI 

 
 

,,Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără 
viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi 
Dumnezeu.,, (Sfăntul Ioan Gură de Aur) 

Ca simbol al creaţiei, al zămislirii vieţii, oul a inspirit o întreagă literatură. In cultura 
românească este suficient să amintim de doi reprezentanţi de seamă: Constantin Brâncuşi şi Ion 
Barbu. Ouăle încondeiate s-au constituit, la români, într-o mărturie a datinilor, credinţelor şi 
obiceiurilor pascale, întegrându-se între elementele de o deosebită valoare ale culturii spirituale 
populare, care defines cparticularităţile etince ale poporului nostru. 

Legendele creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile Mântuitorului. Răstignirea si 
Învierea Lui se înfrăţesc cu reînvierea naturii primăvara si cu reluarea ciclurilor vieţii. Oul, el însusi 
purtător de viaţă, devine un simbol al regenerării, al purificării si al veşniciei. 

Legenda spune că atunci când Hristos a fost bătut cu pietre, acestea atingându-l s-au transformat 
in ouă roşii. O altă tradiţie consemnează ca Maica Domnului, venind să-şi vadă Fiul răstignit i-a adus 
ouaă care s-au însangerat sub Cruce. 

Culorile folosite corespund unei simbolistici bine stratificată în timp si cunoscută iniţiatilor. 
Amintesc câteva: 

Roşul- simbol ala sângelui, soarelui, focului, al dragostei si bucuriei de viaţă. 

Negrul- absolutism, statornicie, eternitate. 

Galbenul- lumina, tinerţtea, fericirea, recolta, ospitalitatea. 

Verdele- reînnoirea naturii, prospeţimea, rodnicia, speranţa. 

Albastrul- cerul, sănătatea, vitalitatea. 

Violetul- stăpânirea de sine, raădarea, încrederea în dreptate. 

Mai demult, ouăle erau vopsite în culori vegetale. Culorile vegetale erau preparate după reţete 
străvechi, transmise din generţtie în generaţie, cu o mare varietate de procedee si tehnici. Plantele, in 
funcţie de momentul când erau recoltate, de timpul de uscare sau de modul în care erau combinate, 
ofereau o gamă extrem de variată de nuanţe. 

Extrem de diversificate şi ingenioase sunt materialele şi instrumentele folosite la decorarea 
(împiestrirea) ouălor. In funcţie de regiunile ţării, există procedee specific pentru realizarea ouălor 
decorative (nu cele folosite în zilele de sărbători ala Paştilor). In unele părţi sunt folosite ouă fierte, 
în alte zone cele golite de conţinut. 

Transmise din generaţie în generaţie, aceste simboluri păstrate până astăzi în ornamentarea 
ouălor de Paşti vorbesc de ingeniozitatea şi deosebitul simţ artistic cu care românii şi-au întovărăşit 
mersul vieţii lor. 



 

Lucrările practice în învățământul online 
 
 

Prof. înv. primar: Dumitru Rodica Mirela 
Școala Gimnazială Mihăești, Olt 

 
 

 
Lucrările  practice se definesc ca un ansamblu de acţiuni cu caracter practic şi aplicativ, 

conştient şi sistematic executate de către elevi în scopul adâncirii înţelegerii şi consolidării 
cunoştinţelor dobândite, verificării şi corectării lor, precum şi al însuşirii unor priceperi şi deprinderi 
practice, aplicative, al cultivării dragostei pentru muncă.  

În procesul de predare-învăţare, lucrările practice au o deosebită valoare educativă, contribuind 
la formarea trăsăturilor morale, la dezvoltarea atenţiei, spiritului de observaţie, la dezvoltarea 
imaginaţiei, gândirii, spiritului lor de iniţiativă.  

 
Activitatea practică are următoarele avantaje: 
- dezvoltă spiritul de cooperare; 
- lucrările practice au caracter tranzitiv, adică sunt orientate spre aplicarea cunoştinţelor şi în 

direcţia transformării realităţii în scopuri utile omului şi colectivităţii; 
- leagă teoria de practică, în sensul că elevii sunt puşi în situaţia de a aplica cunoştinţele 

teoretice asimilate; 
- prin însăşi natura lor, activităţile practice implică anumite operaţii mintale, eforturi fizice şi o 

încordare a voinţei; 
- asigură formarea unor deprinderi profesionale şi tehnice de bază. 
 
Totuși, în realizarea lucrărilor practice este necesar un cadru material adecvat şi din această 

cauză nu pot fi realizate de câte ori este necesar, acestea consumă foarte mult timp cu instructajul, dar 
mai ales executarea lor în condiţii optime, iar elevii trebuie familiarizaţi cu respectarea regulilor de 
lucru, pentru îndeplinirea sarcinilor. 

 
Voi prezenta două activități extrașcolare, făcute în învățământul online:  
 
1. ,,Plantez un copac!”.  Se porneşte către locul unde fiecare copil are amenajat un spaţiu verde 

de către părinții, unde este pregătit terenul, gropile pentru plantat. Elevii vor cunoaşte uneltele 
(cazmale, stropitori, foarfeci) şi materialul săditor: pomii. 

Se precizează câteva norme de protecţia muncii. Copiii identifică părţile componente ale 
pomului. Se descrie amănunţit fiecare etapă specifică plantării pomilor: săparea gropii, etapa 
fasonării, mocirlitul, fixarea pomişorului pe o moviliţă de pământ, acoperirea rădăcinilor cu pământ, 
tasarea acestuia şi udarea. 

După explicarea modului de lucru, elevii vor planta pomişorii cu hârleţe mici, fiecare copil pune 
pământ la rădăcină, îl tasează şi pune apă cu stropitoarea îi sapă în jur, le pun îngrăşăminte naturale. 

 
2. Realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă 
În această activitate practică, elevii au folosit diferite plante din gospodăria proprie pentru a 

putea realiza o colecţie de plante. Materialele folosite au fost atât naturale: plantele, cât şi sintetice: 
coală şi scotch. Înainte de realizarea activităţii practice fiecare plantă a fost observată şi descrisă de 
către elevi, au vorbit despre proprietăţile acesteia şi pentru ce este bună folosirea ei. În această etapă 



elevii au identificat părţile componente ale plantei, urmând să așeze plantele pe coală A4 şi să le 
lipească cu scotch. Pe fiecare coală a fost scrisă denumirea plantei.  

Prin această activitate elevii au învăţat care sunt plantele care pot fi comestibile şi care parte 
din ele se poate consuma, dar şi care sunt plantele necomestibile, pentru ce sunt bune şi pentru ce se 
pot folosi acestea în gospodăria lor. Această activitate s-a desfăşurat în aer liber. 

Prin utilizarea regulată a lucrărilor practice ca metodă bazată pe acţiune în activităţile instructiv-
educative ale elevilor, s-a dovedit că aceasta are efecte pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea 
competenţelor ştiinţifice propuse. 

Fiind o metodă activă, lucrările practice sau activităţile practice desfăşurate au reuşit să 
stimuleze şi să angajeze elevii într-o activitate complexă de cunoaştere ce permite o bună desfăşurare 
a proceselor psihice, stârnindu-le astfel, interesul, motivaţia şi curiozitatea prin faptul că lucrarea 
practică este o metodă mai puţin stresantă şi nu creează stare de teamă şi anxietate. 
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Activități extrașcolare - între online și traditional 

 

Profesor pentru învățământul primar - DUMITRU SIMONA 
 

 

ARGUMENT 

Școala on-line a schimbat mult și o parte a activităților cu elevii. Astfel, la școala noastră 
săptămâna ”Şcoala altfel” are ca activități de succes gătitul, prezentarea unor pasiuni personale, la 
care se adaugă dezbateri pe anumite teme, vizite virtuale și campanii on-line, iar pentru cei din ultimul 
an de studiu și teste pentru pregătirea în vederea susținerii examenelor naționale. 

Suspendarea cursurilor a însemnat și schimbarea radicală a activităților pentru programul 
educațional „Școala altfel”. Cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze din mers. Consider că 
activitățile în această perioadă de criză și cele din cadrul caestui program de activități extrașcolare au 
fost adaptate astfel încât ele să corespundă nevoilor emoţionale și educaționale ale elevilor și ale 
părinților. 

Activitățile se desfășoară în spaţiul on-line, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, acoperind 
numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, fiind diverse și încadrându-se în mai multe 
domenii, precum: educaţia pentru sănătate, educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile 
omului, educația pentru artă şi cultură, dezvoltare personală, excursii/ vizite virtuale, activități ludice, 
relaxante, activități de cercetare, documentare, realizarea de campanii on-line pe diverse teme, dar şi 
cursuri on-line, dezbateri și, nu în ultimul rând, continuarea pregătirii pentru examenele naţionale și 
alte concursuri. 

Printre activitățile de succes, se enumeră si bucătăria on-line. Elevii au pregătit clătite, 
pandișpan cu vișine, chec pufos, gogoși sau pâine cu brânză. Preparatele au fost pregătire împreună 
cu familia. O parte dintre elevi s-au și filmat, au prezentat rețetele, etapele preparării. Preparatele au 
fost gustate, „live”, pe platforma classroom.  

Ceea ce putem noi controla, este să nu ne îndepărtăm de ceea ce ne-am propus, să recapitulăm, 
să exersăm, să fixăm, să menținem proaspătă informația, să rămânem alături unii de ceilalți. Așa s-a 
vrut mesajul nostru pentru elevi, cu care am lucrat folosind platforma Google classroom, platforma 
Zoom, grupul de Whats’up al clasei sau pe messenger. 

SCOP:  

Promovarea valorilor cultural-educative, stimularea creativităţii, cunoaşterea, conştientizarea şi 
promovarea rolului şcolii în viaţa elevilor, creşterea calităţii educaţiei oferite acestora prin intermediul 
unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare.   

OBIECTIVE: 

➢ Procesul de învăţare prin joc ; 
➢ Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor ; 
➢ Organizarea adecvată a unui mediu ambiant educativ ; 
➢ Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare prin joc şi spaţiu/ mijloace ludice ; 
➢ Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 
➢ Conştientizarea de către elevi a importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru 

lărgirea orizonului cunoaşterii; 



➢ Valorificarea  aptitudinilor şi a abilitǎţilor dobândite de elevi în şcoalǎ în cadrul unor 
activităţi extraşcolare; 

➢ Promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi 
totodată stimularea creativităţii elevilor; 

➢ Dezvoltarea emulaţiei, a spiritului de fair-play, dar şi a spiritului de echipă; 
➢ Dezvoltarea competenţelor de comunicare, a gustului pentru literatură, teatru, 

muzică, arte în general; 
➢ Exersarea abilităţilor practice şi evidenţierea talentului artistic în realizarea unor lucrări 

practice, artistico-plastice (cusături, colaje, decoraţiuni) pictură în tehnica oil-pastel; 
➢ Dezvoltarea abilităţilor sportive şi a plăcerii de a practica jocuri în aer liber; 
➢ Colaborarea cu instituţii de cultură, cu alţi parteneri educaţionali;  
 
GRUPUL ŢINTĂ: 
Elevii clasei aIII-a A 

Data Denumirea activității 
Luni Educație civică: Pentru mine, fiecare dintre voi, este un supererou. Care este superputerea ce 

te-a ajutat să treci peste acestă perioadă dificilă? Explică în 3-5 rânduri. 
Insula emoțiilor 
https://www.youtube.com/watch?v=7jriUl_qOm4&feature=share&fbclid=IwAR1M8J9GwT
BT8EDSRi6rRY6uD5oykJTle81GvvPxuoUh1YYKd_ZhWXvcw8A 
Știinșe ale naturii: Tur virtual al grădinilor zoologice ale lumii 
National Zoo, Washington DC - https://nationalzoo.si.edu/webcams  
Zoo Hirakawa, Japonia - https://hirakawazoo.jp/animal/movie  
Gradina  zoologica din Atlanta - https://zooatlanta.org/panda-cam/  
Grădina  zoologică din Melbourne - https://www.zoo.org.au/animal-house  
San Diego, California, Zoo - https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams  
Gradina  zoologica din Edinburgh - https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/panda-cam/  

 

Marți,  
 

Limba română: Personajul preferat – prezintă în 5-7 rânduri personajul care te-a impresionat 
cel mai mult dintre toate personajele întâlnite în tot ceea ce ai citit până acum. 
”Hai la film!” – vizionare film ”Amintiri din copilărie” 
MM: Audiții – cântece pentru copii (la alegere) 
          Karaoke în familie (dacă dorești, poți trimte filmuleț). 

Miercu
ri,  

 

Matematica+limba română:  ”Fii învingător!” – concurs www.evaluareinteractiva.ro 
Prin muzeele lumii 
Muzee din România - http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-
virtual.html?fbclid=IwAR0hHCdOt_NRQRUUMJK7J1Yn6tVh- 
T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpvJ-q7k  
Muzeul  Luvru  Paris - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  
Muzeele Vaticanului - 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-
elenco.html  
Muzeul Ermitage, St Petersburg, Rusia - 
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw&feature=youtu.be  
Galeria Uffizi, Florența, Italia - https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery  
Muzeul Van Gogh, Amsterdam, Olanda - https://artsandculture.google.com/partner/van-
gogh-museum 
Recomandă-ne un loc pe care l-ai vizitat și ți-a plăcut foarte mult (pe platformă, în 
comentarii). 
 

 

Joi,  
 

Limba română: lecturi/ audieri „Bunica” şi „Bunicul”, de Barbu Ştefănescu Delavrancea; 
- convorbiri telefonice cu bunicii/WhatsApp, Skype, etc. 
- desene: „Bunica mea/Bunicul meu”. http://biblior.net/carti 
www.youtube.com/watch?v=gyejdMehMLM 
AVAP:”Mâini indemânatice!” „Mâncăm sănătos, trăim sănătos!” – vei pregăti, cu ajutorul 
unui părinte, un mic dejun (sandvici, pâine cu ou, omletă, ochiuri /ce vrei tu) sau o prăjitură, 

https://www.youtube.com/watch?v=7jriUl_qOm4&feature=share&fbclid=IwAR1M8J9GwTBT8EDSRi6rRY6uD5oykJTle81GvvPxuoUh1YYKd_ZhWXvcw8A
https://www.youtube.com/watch?v=7jriUl_qOm4&feature=share&fbclid=IwAR1M8J9GwTBT8EDSRi6rRY6uD5oykJTle81GvvPxuoUh1YYKd_ZhWXvcw8A
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
http://biblior.net/carti


decorezi cât mai frumos, pozezi sau chiar poți să te filmezi și ne trimiți și nouă să vedem ce ai 
preparat. 

Vineri,  
 

”JOCURI ÎN FAMILIE„ 
jocuri de construcţii (cuburi, Geomag, Lego); 
- jocul umbrelor; https://www.youtube.com/ watch?v=YHM2fIKMC_c 
- jocuri cu cărţi (Macao, Şeptică, Păcălici) sau Remi, Şah, Dami-şah, Maroco, Monopoly;  
http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/ 
- jocuri de mişcare („Vânătoarea de comori”, „Cald-rece”)   https://youtu.be/zxFiZPgss-
8%E2%80%8C https://www.infocons.ro/ro/pg-jocuri-MjMyLTQtMTQw.html 
 
Prezintă, în câteva rânduri, jocul tău preferat. 
 

 

Director,                                                                                                           Propunător,  
........................................                                       prof.pt.înv.primar DUMITRU SIMONA 
 

  

https://www.youtube.com/%20watch?v=YHM2fIKMC_c
http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/
https://www.infocons.ro/ro/pg-jocuri-MjMyLTQtMTQw.html
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DOCTOR PETRU ȘPAN”- LUPȘA        

COORDONATOR: PROFESOR DOCUMENTARIST DUP VANESA ARUNA 

 

Criza generată de pandemia COVID-19 a avut un impact important asupra sistemului 
educațional afectând desfășurarea activității didactice și extracurriculare în cadrul unităților de 
învățământ. Pandemia a afectat și activitatea centrului de documentare și informare Lupșa, dar 
profesorul documentarist  s-a adaptat la situație ,propunând beneficiarilor diferite activități în 
perioada stării de urgență,motiv pentru care profesorul documentarist a putut să participe  la acest 
festival inițiat de FICE ROMÂNIA.Astfel distanțarea socială a fost transformată într-un lucru lucru 
pozitiv și benefic pentru beneficiarii direcți –elevii - prin transferarea instruirii în mediul virtual. 
Tehnologiile informaționale au fost de mare ajutor, astfel toate activitățile pedagogice și culturale 
propuse în proiect  s-au organizat în regim de distanță (pagini facebook) și on-line(platformă 
educațională Google-classroom). 

În calitatea de profesor,  am participat la numeroase  cursuri de perfecționare,  care m-au ajutat 
să descopăr noi forme  și metode de lucru. Acest lucru  m-a ajutat să  mă adaptez situației actuale și 
să particip  la formarea directă a elevului. 

Activitatea profesorului documentarist presupune organizarea și desfășurarea activității cu 
finalitate pedagogică. Prin urmare, sfera culturală este definită în strânsă legătură cu sfera pedagogică 
,iar obiectivele pedagogice sunt urmărite  și în activitățile culturale, inclusiv cele care se regăsesc în 
programele  disciplinelor școlare. 

În cele ce urmează voi descrie detaliat  activitățile  la care  școala Lupșa s-a înscris în acest 
proiect – conform fișei de înscriere. 

1. REVISTE ȘCOLARE ON-LINE :este o animație de lectură centrată  pe obiectul lecturii. 
➢ Au fost realizate  numerele 8 și 9 a revistei on-line ”Centrul de documentare și  informare o 
poartă spre univers”. 
➢ Revista nr 8  conține informații utile  iar revista nr 9 conține recomandări de cărți  încercându-se 
astfel deschiderea”inimii și sufletului către lectură”Cartea este un mijloc de alinare a sufletului ,ea 
reflectă  ca o oglindă ,lungul șir de secole în viața  omenirii ,istoria luptei sale pentru existență , pentru 
un viitor mai luminos ,suferințele ,bucuriile ,înfrângerile  și biruințele sale toate.În același timp putem 
spune că ea poate fi un învățător care te conduce la bine,te face să te bucuri ,să râzi și să plângi. 
2. LECTURI PUBLICE : o animație de lectură centrată  pe obiectul lecturii în regim de distanță 
și on-line. 
A) Animație de lectură centrată pe obiectul lecturii înregim de distanță –pagini facebook,soft 
educațional : 
➢ https://www.facebook.com/CDI-Lup%C8%99a-1528803674053083, 
➢ https://www.facebook.com/jurnalistidepoveste                                                               
➢  https://dup-aruna-soft-educational.netlify.app/ 
B) Animație de lectură centrată pe obiectul lecturii înregim de on-line: 
➢ Club de lectură clasa a V –VI (nr total de elevi participant-21). 
➢ Club de lectură clasa a VII –VIII (nr total de elevi participant-24). 

https://www.facebook.com/CDI-Lup%C8%99a-1528803674053083
https://dup-aruna-soft-educational.netlify.app/


3. DEZBATERI PE TEMA LECTURII ȘI CĂRȚII-ACTIVITATE PEDAGOGICĂ  ȘI 
CULTURALĂ  ON-LINE ASINCRON 

Participanți:clasa  pregătitoare =10 elevi,clasa I = 7 elevi,clasa a II a =8 elevi,clasa a III a =6 
elevi,clasa a IV a =5 elevi,clasa a V a =15 elevi,clasa a VI a- 8 elevi,clasa a VII a =17 elevi,clasa a 
VIII a =7 elevi. 

La această activitate, profesorul documentarist a creat pentru fiecare nivel de învățământ clasa 
centrului de documentare și informare, unde s-au postat materiale pe tema lecturii și cărții, materiale 
didactice necesare elevilor la clasă, documentare etc. 

În acest sens profesorul documentarist a condus lecția având în vedere  două modele: 

1. MODELUL TEHNOCENTRIC de tip  instruire asistată de calculator,lansat în anii 1980 , model 
care se bazează pe aplicarea celor mai noi tehnologii informaționale și de comunicare. 

Astfel suporturile informaționale pentru învățare sunt extinse continuu,asigurând o motivare și o  
interacțiune pozitivă, cu efectele benefice în planul individualizării depline a procesului de 
învățământ. 

2.MODELUL PREDOMINĂRII STRATEGIILOR DE INFORMATIZARE-unde elevul este 
plasat în centrul activității ca”procesor de informație”-care suportă numeroase transformări de-a 
lungul acțiunilor de predare-învățare  și evaluare. În situații multiple de instruire el intră în contact cu 
o varietate de resurse informaționale: observații directe, explicații, descrieri, expuneri, lecturi 
,convorbiri ,materiale didactice(inclusiv  cu susținerea tehnologică de vârf), calculator. Practic întreg 
contextul intern, dar și extern asigură numeroase resurse informaționale. Cele specifice sunt 
concentrate la nivelul mesajului didactic cu scopul transformării lor în valori formative superioare 
pentru dezvoltarea personalității elevului. 

Astfel conducerea lecției în cadrul acestui model este realizat pe scheletul didactic al celor două 
obiective generale care privesc formarea și dezvoltarea reprezentărilor cognitive (ca urmare a 
îndeplinirii unor sarcini didactice) și a cunoștințelor (care acoperă unități de conținut mai mari, 
mergând până la structura unui capitol, unei discipline sau chiar a unor module de studiu 
interdisciplinare și interdisciplinare. 

Activitatea de învățare s-a realizat asincron,ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanților și 
învățarea la distanță. 

Scopul nostr, ca profesori, în online, la fel ca față în față ,este să îi ghidăm pe elevi  să înțeleagă 
concepte, să învețe proceduri și să aplice în practică ceea ce au învățat. 

Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului,dar se pretează ca un instrument foarte util pentru 
îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru elev. 

ANEXE RAPORT 

1. FIȘĂ ÎNSCRIERE ACTIVITATE. 

2. REVISTA NR 8. 

3. REVISTA NR 9. 

4. CLUB DE LECTURĂ CLASA A V-VI. 

5. CLUB DE LECTURĂ CLASA VII-VIII. 

6. CURS CLASA PREGĂTITOARE. 

7. CURS CLASA I. 



8. CURS CLASA A II A. 

9. CURS CLASA A III A. 

10. CURS CLASA A IV A. 

11. CURS CLASA A V A. 

12. CURS CLASA A VI A. 

13. CURS CLASA A VII A. 

14. CURS CLASA A VIII A 
 

DATA: 14.05.2021                          PROFESOR DOCUMENTARIST: DUP VANESA ARUNA 

  



 
Parteneriat educativ grădiniță - familie 

„Familia în grădinița mea” 
 
 

Prof. Duralia Luiza Daniela 
Școala Gimnazială “Dimitrie Grecescu”- G. P. P. Nr. 2 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
 
 

 
Așa cum orice început de drum care are la bază „o fundație solidă” rezistă în timp, și o relație 

stabilă cu familia, bazată pe o implicare activă (în care părinții să se simtă responsabili, utili și 
valorizați), pe o comunicare eficientă și sinceră, pe stabilirea unor preocupări comune, pe încredere 
și respect, pe sprijinirea și pe găsirea celor mai benefice modalități  de acțiune asupra dezvoltării 
personalității copilului.           

Având în vedere că atunci când  suntem la început de drum luăm o nouă generație de copii, 
consider că tema” Familia în grădinița mea” este o temă potrivită parteneriatul educațional. 

1. Înainte de conceperea parteneriatului, putem desfășura activitatea intitulată“ Să ne cunoaștem 
mai bine!” care are drept scop crearea unei baze cu date de identificare ale copiilor, cu date legate de 
familiile acestora, precum și starea de sănătate, hobby- urile copiilor, activitățile preferate, etc.  
         

2. După culegerea datelor, ne vom face o viziune clară a lucrurilor, să identificăm  care ar fi 
nevoile copiilor și ale părinților precum și activitățile care să asigure o implicare activă a părinților și 
să stabilim câteva idei pe care să le avem în vedere atunci când vom elabora parteneriatul educațional 
cu familia( stabilirea unei relații bune cu părinții prin crearea unui climat favorabil, având la bază o 
comunicare sinceră, respect și sprijin, utilizarea unui limbaj accesibil părinților, stabilirea unor 
activități interesante și atractive pentru părinți, folositoare pentru copii .     

3. Elaborarea parteneriatului.          

4. Propunerea și prezentarea parteneriatului în cadrul Ședinței cu părinții ; obținerea acordului 
părinților privind implicarea și mediatizarea activităților desfășurate on line.   

5. Implementarea parteneriatului la nivel de grupă.       

6. Monitorizarea și mediatizarea activităților       

Scopul parteneriatului: Implicarea familiei în cadrul activităților de parteneriat prin forme 
noi: “ Voluntariatul profesional” și “ Atelierele pentru părinți și copii în format on line”.
 Obiectivele parteneriatului: stabilirea unor relații pozitive și de respect între părinți – copii – 
educatoare; desfășurarea unor activități comune prin implicarea părinților în activitățile 
extracurriculare în format on line; familiarizarea părinților cu exemple de bune practici în cadrul 
Atelierelor pentru părinți, informarea părinților asupra progresului copilului prin diferite modalități.
            

Părţi implicate: părinţii, copiii, educatoarele grupei     

Îndatoririle părţilor:         

Educatoare: să informeze părinții în legătură cu evenimentele și activitățile din cadrul 
parteneriatului; să participe la fiecare întâlnire on line sincron pentru a direcţiona dezbaterile şi a 
stimula prezenţa părinţilor; să lucreze în echipă cu părinții copiilor care se implică în calitate de 
voluntari/ voluntari profesioniști recomandându-le cele mai accesibile materiale de informare și teme; 



să organizeze Atelierele pentru părinți; să actualizeze permanent materielele informative  și 
anunțurile pentru părinți la Panoul părinților, să informeze părinții în legătură cu progresul realizat de 
către copii , cu tema săptămânii prin scrisori către părinți, etc.    

Familia: să participe la asigurarea bunului mers al parteneriatului; să participe la Şedințele cu 
părinții sau alte activități organizate on line la nivelul grupei/la nivelul grădiniței;urmărirea 
informațiilor transmise pe grupul de wats app,  e- mail/ telefon; să consulte panoul cu lucrările copiilor 
afișat pe classroom; să completeze CV-ul copilului/ alte chestionare solicitate de către educatoare; să 
participe la activități extracurriculare/ ateliere pentru părinți în format on line, să contribuie la dotarea 
Centrului tematic al săptămânii și la amenajarea spațiului educațional.   
 Îndatoriri comune: pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, dosarele 
copiilor, a prezentărilor PowerPoint etc.); implicarea în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor 
soluţii în scopul rezolvării situaţiilor de natură educaţională.    

Resurse: 
         Umane: educatoarele grupei în calitate de coordonatori ai  parteneriatului:   familiile copiilor, 
copiii și frații acestora, directorul, asistenta, reprezentanții diferitelor instituții 

Materiale: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, ecusoane, aparat foto, video-proiector, 
portofoliile copiilor cu lucrări, CV-urile copiilor, chestionare, materielele pentru Atelierele pentru 
părinți, scrisori către părinți, Parteneriatul educațional” Familia în grădinița mea.  

Modalităţi de realizare: Şedințe cu părinţii on line; Activităţi on line desfăşurate împreună cu 
părinţii;Expoziţii cu lucrări expuse în clasa virtuală având drept exponate lucrări realizate de către 
copii atât acasă cât și la grădiniță; Voluntariat profesional; Ateliere pentru părinți; Chestionare 
aplicate părinților; Implicarea părinților în organizarea unor evenimente speciale, etc.   

Calendarul activităților din cadrul parteneriatului  Parteneriat educativ „Familia în grădinița 
mea” 

Data/ Tema activității Modalități de realizare 

1. septembrie “ să ne cunoaștem mai bine!” – masă rotundă Activitate on line 
2. octombrie “ bun venit la grădiniță! ” – masă rotundă Activitate on line 

3. noiembrie “climatulafectiv al familieipersonalitateacopilului”  – lectorat Activitate on line 
4. decembrie “ se apropie crăciunul” – masă rotundă Activitate on line 
5. ianuarie „agresivitatea copilului – o preocupare a factorilor educaţionali” 
– lectorat 

Activitate on line 

6.  februarie “ prietenii sănătății” – lectorat Activitate on line 
7.  martie “ateliere pentru părinții” – ateliere Activitate on line 
8.  aprilie  “ poveștile mele dragi” – activitate practică Activitate on line 
9. mai ,, educaţia în familie ( stiluri parentale)”– lectorat Activitate on line 

10. iunie „ am crescut, am învățat, iată câte am aflat!” – masă rotundă Activitate on line 
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Tradiții și obiceiuri de Paște în România 

 
 

Profesor învățământ primar, DUȘA MIHAELA 
Colegiul Național ,,Nicolae Grigorescu,, Câmpina 

 
 
În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 
încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 
Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.  

Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 
somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 
către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 
iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Hristos a înviat!” 
toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 
tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre 
răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului.  

Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea 
şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie.  

Pastele, ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră are  obiceiuri moștenite 
din vremuri străvechi, în funcție de regiune: 

În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită 
de feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi ca a doua zi să dea un ospăţ, 
adică mâncăruri şi băuturi din care se înfrupta atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au 
încercat să fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul. 

Probabil cel mai de notorietate obicei e cel din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de 
„stropit”. Potrivit acestuia – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau 
mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi 
reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie. 

În Ţara Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună 
întreaga comunitate – obiceiul ”Junii Brasovului”. Grupurile de tineri, 
organizate asemeni cetelor de calusari sau de colindători, cu vătaf şi 
casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui 
Solomon, la picnic, unde vor avea loc întreceri, printre care Cea mai 
cunoscută şi îndrăgită este aruncarea buzduganului. 

În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a 
credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 
credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în 
aşteptarea preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucatele din coşul pascal. În faţa fiecărui 
gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu un şervet 
ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe 
de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belşug), 
zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru că rodul graului să fie bogat), ceapă şi 
usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor).  Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, 
brânză, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu hrean, şi prăjituri. 
După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continua în familie. 



Un foarte frumoas obicei se păstrează în Maramureş, zona Lăpuşului. Dimineaţa în prima zi 
de Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să anunţe Învierea Domnului. 
Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează 
gospodarilor „Sărbători fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un 
băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.  

La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvântare, ouă 
roşii, cozonoc şi cocoşi albi. Cocoşii sunt crescuţi anume pentru împlinirea acestei tradiţii. Ei vestesc 
miezul nopţii: datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai 
norocos este gospodarul al cărui cocos canta primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casa lui va 
fi belşug. După slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci. 

Traditii de Paste în unele zone din Romania: 
În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, 

fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se 
include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continua masa cu 
friptură de miel. 

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 
neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa 
cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. Flăcăii 
trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a 
îşi arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le ofere un ou roşu. 

În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ou roşu şi unul alb într-
un bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să-şi clătească fata cu apă şi să şi atingă 
obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogăţii. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca 
oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. 

In anumite zone din Transilvania, in ziua de sambata, baietii impodobesc brazi cu panglici 
colorate, iar cand se lasa intunericul tinerii se strecoara in curtile fetelor de maritat si le agata brazii 
la poarta.  De asemenea, la fetele frumoase din sat vin zeci de baieti care pun brazi la poarta, iar 
acestea stiu pe cine trebuie sa rasplateasca, deoarece ele pandesc la ferestre toata noaptea. 

În Maramureş, înnoirea garderobei în post este interzisă cu desăvârşire, aceasta fiind permisă 
doar din ziua de Paşte. La fel şi hainele multicolore care sugerează veselie în Săptămâna Patimilor. 

În Muntenia, duminică dimineaţa, creştinii se spală pe ochi cu apă rece în care au pus un ban 
de argint şi un ou roşu. Acestea se spune că vor aduce bunăstare şi sănătate. 

 
 
 
 

  



 
 

VÂNĂTOAREA OUĂLOR DE PAȘTI 

 

Prof. psihopedagogie specială Eftimie Elena Camelia,                                  
C.S.E.I. ,,Brădet”, Săcele, județul Brașov 

 
Activitățile extrașcolare influențează în mod semnificativ educația elevilor. Pentru că pandemia 

a afectat organizarea activităților extrașcolare, parteneriatul cu părinții pentru realizarea acestora este 
foarte important. Deși în mod normal aria de desfășurare a activităților extracurriculare este greu de 
delimitat, în context pandemic, acestea se desfășoară mai ales în jurul casei, sub supravegherea 
părinților. Pot fi vizionate filme artistice și de desene animate cu subiectul sărbătorilor pascale, copiii 
pot pariciparea alături de mămici la vopsirea ouălor de Paști, participă alături de colegii din clasă la 
activități organizate în mediul on-line pentru clasa de elevi. 

,,Vânătoarea ouălor dePaști” este o activitate pe care elevii și părinții lor o desfășoară în 
perioada sărbătorilor pascale. Li se poate propune părinților să organizeze o vânătoare de ouă de Paști 
împrună cu elevii, frații acestora, prietenii apropiați ai familiei. Părinții ascund în iarbă și în jurul 
casei ouă de Paști iar copilul pornește împreună cu frații, prietenii și cu părinții la vânătoarea de ouă. 
Această activitate are valențe educative și distractive, mai ales că este implicată toată familia.  

Pentru a organiza o vânătoare de ouă de Paști în familie, este bine ca părinții să țină cont de 
următoarele aspecte: 

Alegerea unui loc potrivit din grădina casei. Ouăle sunt ascunse în iarbă, în gardul viu, sau pot 
fi atârnate de pomi. Pentru ca elevii să nu se îndepărteze de locurile în care sunt ascunse ouăle, este 
bine ca părinții să delimiteze clar perimetrul zonei în care se desfășoară jocul.  

Alegerea ouălor pe care urmează să le găsească copiii: părinții ascund ouă de ciocolată și ouă 
vopsite, ouă de plastic pe care urmează să le picteze copiii împreună cu părinții, după vânătorea 
propriu-zisă. Codițiile pandemiei nu permit ca să se strângă mai mulți copii de aceea pot participa și 
adulții din cadrul familiei. Poate fi stabilit un cod al culorilor. De pildă copiii vor căuta numai ouă 
albastre, adulții ouă roșii și galbene. 

Părinții au o listă cu ascunzătorile pentru a se asigura că vor fi găsite toate ouăle ascunse. Este 
important să nu rămână ouă rătăcite prin ascunzători, pentru a nu fi consumate ulterior.   

Selectarea accesoriilor pentru o vânătoare reușită pot fi folosite coșulețe din carton sau din 
rafie, mai mititele, ouăle pe care urmează să le descopere copiii și părinții, indicatoare pentru 
delimitarea zonei de căutare, recompensele de la finalul vânătorii.    

Evitarea copetiției! Dacă participă mai mulți copii, li se cere copiiilor să găsească anumite 
culori, vor fi împărțite ouăle în mod egal, pentru a nu se certa. 

La sfârșit, premierea copiilor! Chiar dacă este evitată competiția, la sfârșit sunt oferite 
recompensele, care țin cont de faprul că fiecare copil a respectat regulile jocului și s-a implicat în 
activitatea desfășurată.    

La acest tip de activitate pot participa și copiii cu dizabilități alături de prietenii și frații lor, 
rolul principal în supravegherea și dirijarea desfășurării jocului îl au părinții, ca parteneri în 
desfășurarea activităților extracurriculare.  



Activitățile bine pregătite sunt atractive pentru elevii cu cerințe educative speciale, facilitează 
acumularea de cunoștințe, asigură implicarea familiilor, dezvoltă spiritul practic, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecărui elev să se exprime în limita dizabilității.  

Elevii respectă reguli stabilite, se implică activ în jocul propus, se autodisciplinează și își asumă 
responsabilități, imită comportamentul fraților, prietenilor sau adulților implicați în desfășurarea 
jocului  ,,Vânătoarea ouălor de Paști”.  
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Pastele sarbatoarea crestina a Invierii 

 
Elecheș Ioana Daniela 

 
Ultima saptamana a postului care precede sarbatoarea este saptamana mare, care incepe cu 

duminica Floriilor si se termina cu duminica pascala. Sarbatoarea incepe de fapt cu duminica 
Floriilor, cand se sarbatoreste intrarea lui Hristos in Ierusalim. Saptamana mare are menirea 
impartasirii chinurilor lui Iisus.  

In aceasta saptamana se termina postul de 40 de zile, si natura renaste. In ziua de joi a saptamanii 
mari clopotele inceteaza sa mai bata, vor mai bate doar Sambata Mare. Aceasta zi este totodata si 
inceputul chinurilor Mantuitorului.  

Sarbatoarea Pastelui incepe in dupa masa zilei de sambata. Cel mai important moment al zilei 
este sfintirea apei botezatoare la biserica. Se spunea ca prima persoana care urmeaza sa fie botezata 
cu aceasta apa "noua" va avea noroc toata viata.  

Apa prezinta un rol important si duminica. Crestinii mergeau la biserica ducand mancarea si 
vinul pregatit pentru a fi sfintite. Postul se termina oficial prin consumarea acestor bucate. In unele 
regiuni aceasta traditie este vie si in zilele noastre.  

Se spunea ca daca gainile apuca sa manance din ramasitele acestor mancaruri vor oua mult. Se 
obisnuia ca oul sfintit sa fie consumat in mijlocul familiei, pentru ca in cazul in care careva s-ar rataci 
sa isi aminteasca cu cine a mancat si sa isi regaseasca calea spre casa.  

Mancarea traditionala este carnea de miel pregatita dupa mai multe retete specifice. Mielul este 
simbolul lui Hristos. Inainte de anul 325 i.H. Pastele se sarbatorea in diferitele zile ale saptamanii, 
chiar si vinerea, sambata si duminica. In acel an, s-a convocat consiliul de la Nicaea de catre imparatul 
Constantin. A emis legea pascala care stabilea ca aceasta sarbatoare sa aiba loc in prima duminica 
dupa luna plina de sau dupa echinoxul de primavara sau prima zi de primavara.  

 

Obiceiuri de Paste 
 

Vechii saxoni au sarbatorit venirea primaverii aducand omagii zeitei primaverii, Eastre. Cand 
in secolul al II-lea misionarii crestini au ajuns in mijlocul triburilor nordice cu 
serbarile lor pagane, au incercat sa ii converteasca la crestinism. Au reusit, insa 
numai intr-o masura oarecare. Pentru noii crestini interdictia de a-si serba 
vechile sarbatori pagane ar fi insemnat moartea. Pentru a salva vieti, misionarii 
au decis sa isi popularizeze mesajul religios incet, permitand populatiilor sa isi 
continue celebrarile pagane insa acestea trebuiau sa fie in maniera crestina.  

Asa cum s-a intamplat, sarbatoarea pagana Eastre avea loc la aceeasi data 
ca si sarbatoarea crestina a renasterii Domnului. Astfel s-a alterat festivalul insasi, devenind o 
sarbatoare crestina, iar numele vechi de Eastre s-a schimbat in varianta moderna de Easter. 

Elementele precrestine amalgamate in sarbatoarea pascala sint evidente inca din denumirea data 
in unele parti ale lumii celei mai mari sarbatori a crestinatatii. Daca in limbile romanice, numele sau 
vine de la Pesah, sarbatoarea iudaica in timpul careia a avut loc rastignirea lui Iisus, in cele anglo-
saxone se folosesc termeni derivati de la numele unor divinitati pagine. Englezescul Easter sau 
germanul Ostern vin de la Eostre sau Eastre, zeita a fertilitatii la popoarele din nordul Europei. Astfel 

http://www.traditii.ro/ceramica-corund-albastru.ph


de divinitati existau la mai toate popoarele europene, din nord pina in bazinul mediteranean, ele fiind 
sarbatorite primavara, moment al renasterii naturii.  

Sarbatoarea renasterii si a invingerii mortii constituie un element de baza in numeroase sisteme 
religioase precrestine. In zilele in care vegetatia revine la viata, perioada ce coincide cu echinoctiul 
de primavara, in imperiul roman aveau loc celebrari dedicate lui Attis, divinitate de origine frigiana, 
despre care se spune ca ar fi fost nascut dintr-o fecioara. Acest Attis, care era iubitul lui Cybelle, zeita 
fertilitatii, murea si invia in fiecare an in perioada echinoctiului.  

Festivaluri ale primaverii aveau loc la toate popoarele vechi ale Europei si, potrivit unor autori, 
atunci cind misionarii crestini ai secolului al II-lea au ajuns in nordul continentului, ei au incercat sa-
i converteasca treptat pe oameni, permitindu-le acestora sa-si mentina traditiile si sarbatorile, in care 
au introdus incetul cu incetul elemente crestine. Aceasta tehnica de a tolera si ingloba traditiile locale 
in credinta crestina se foloseste si astazi, in special de catre Biserica Catolica, cu precadere in Africa, 
pentru a nu trezi resentimentele triburilor obligindu-le sa renunte brusc la datinile lor. Celebrate in 
aceeasi perioada a anului, sarbatoarea Pastelui si cea a primaverii s-au intrepatruns, numele divinitatii 
pagine pastrindu-se in denumirea sarbatorii crestine. 

 

Saptamana Mare a Sfintei Sarbatori  
 

         In saptamana mare in toate gospodariile se face curatenie generala: se matura curtile, se 
adancesc si se curata santurile, se repara gardurile, se curata gunoiul din suri, se lipesc si se varuiesc 
casele, se spala perdelele si mobilierul, se sterg geamurile, se aerisesc toate hainele, asternuturile si 
covoarele.  

Barbatii muncesc la cimp pina cel tirziu in ziua de joi, cind revin in gospodarie si isi ajuta 
nevestele la treburile casnice.  

In Joia Mare, sunt praznuite patru lucruri: spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina 
Domneasca la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani 
si prinderea Domnului de catre cei ce voiau sa-L ucida. 

  
Superstitii 
• nu este bine sa dormi in Joia Mare, caci cine doarme in aceasta zi va ramâne lenes un an intreg.  
• daca doarme o femeie, va veni Joimarita care o va face incapabila de lucru tot anul.  
• mortii vin in fiecare an in aceasta zi la vechile lor locuinte, unde stau pana in sambata dinainte de 
Rusalii.  
 

 

Obiceiuri  
 
• se fac focuri in curtea casei, pentru ca mortii sa se poata incalzi. Focul 
din Joia Mare, se face aprinzand pentru fiecare mort cate o gramajoara, 
daca vreti sa fie si ei luminati pe lumea cealalta in unele locuri se duc la 
biserica bauturi si mancaruri, care se sfintesc si se dau de pomana, pentru 
sufletul mortilor. In alte parti se impart la biserica coliva si colaci.  

 
• In aceasta zi se inrosesc ouale, afirmandu-se ca ouale rosite si fierte in 
aceasta zi nu se strica pe tot parcursul anului, chiar mai mult, nu se vor 
strica niciodata.  
• O alta traditie este nunta (maritarea) urzicilor, ceea ce inseamna inflorirea si, implicit, incetarea 
acestora de a mai fi bune de mancat.  

 
 

Sambata mare este ultima zi de pregatire a Pastilor, cind gospodinele pregatesc cea mai mare parte 

http://www.traditii.ro/lemn-vase.ph


a mincarurilor traditionale, definitiveaza curatenia si fac ultimele retusuri la hainele pe care le vor 
imbraca la Inviere si in zilele de Pasti.  

 

Traditii in sambata mare  
 

• se sacrifica, in mod ritual, mielul, si se prepara cighirul, friptura si borsul de miel. Spre deosebire 
de sarbatoarea Craciunului, de Paste nu se pregatesc foarte multe feluri de mincare, de unde si  

zicatoarea, frecventa in Bucovina:  "Craciunul este satul, Iar Pastele este fudul."  
• pe vremuri era obligatoriu ca femeile sa imbrace, la slujba de Inviere si in zilele de Pasti, macar o 
camasa noua, cusuta in orele de taina ale noptii, iar barbatii sa aiba cel putin o palarie noua.  

 
 

                  Simboluri crestine ale pastelui 
 
 

Crucea - simbolizeaza crucificarea, opusul invierii. Totusi, la consiliul de la Nicaea, in anul 325 
i.H., Constantin a decretat ca intocmai crucea sa fie simbolul oficial al crestinismului. Crucea nu este 
numai simbolul pascal, ea este utilizata foarte mult si de biserica catolica, ca simbol al credintei.  
Iepurasul - nu este o inovatie moderna si simbolizeaza fertilitatea. Simbolul provine inca din vremea 
festivalurilor pagane de Eastre. Simbolul pamantesc al zeitei Eastre era iepurele. Germanii au adus 
cu ei simbolul iepurasului pascal in America. Numai dupa razboiul civil devine raspandit ca fiind 
simbol crestin. De fapt sarbatoarea Pastelui nu era celebrata in America pana la acea data.  
Oul - simbolizeaza invierea. Ouale rosii aveau menirea de a tine raul departe si simbolizau sangele 
lui Hristos.  

Mielul -reprezinta victoria vietii asupra mortii. Il simbolizeaza pe Mantuitor care S-a jertfit 
pentru pacatele lumii si a murit pe cruce ca un miel nevinovat. Mieii sunt membrii turmei lui 
Dumnezeu. 

Magarul - crucea alba de pe greaban, magarul o are gratie faptului ca L-a adus pe Iisus la 
Ierusalim in Duminica Floriilor. 

Fluturele - simbolizeaza viata lui Iisus: omida reprezinta intruparea 
omeneasca; coconul este moartea trupeasca, fluturele simbolizeaza Invierea.  
Paunul – este simbolul vietii vesnice, deoarece in trecut se creadea ca este 
nemuritor.  
Scorpionul – este simbolul lui Iuda.  

Pasca - se coace de catre gospodinele crestine numai o data pe an, de 
Sfintele Pasti. Ea are o forma rotunda pentru ca se crede ca scutecele lui Hristos au fost rotunde. 
Avind la mijloc o cruce, pasca este impodobita pe margini cu aluat impletit. In momentul in care se 
pune in cuptor, femeile de la tara fac semnul crucii cu lopata pe peretii cuptorului, spunind: "Cruce-
n casa,/ Cruce-n piatra,/ Dumnezeu cu noi la masa,/ Maica Precista pe fereastra" Legenda pascai care 
spune ca, in timp ce predica impreuna cu apostolii, Iisus a gazduit la un om foarte primitor care le-a 
pus in traista, la plecare, piine pentru drum fara stirea lor.  

Intrebindu-l pe Hristos cind va fi pastele, Mintuitorul le-a spus ca atunci cind vor gasi piine in 
traista. Cautind apostolii au gasit in traista ce le pusese acel om. De atunci fac femeile pasca.  
Lumanarea de Inviere - este cea care in noaptea invierii fiecare credincios o poarta in mina si pe 
care o va aprinde din lumina adusa de preot de pe masa Sfintului Altar.  

Aceasta luminare este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra mortii si a luminii lui Hristos 
asupra intunericului pacatului. Multi pastreaza restul de luminare ramasa nearsa dupa slujba si o 
aprind in cursul anului in cazul in care au un mare necaz in casa. 

http://www.traditii.ro/oua-strut.ph
http://www.traditii.ro/produse.php?id_produs=59


 

ACTIVITATILE EXTRASCOLARE – INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 
 

BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI ISUS CRISTOS                                              
(Proiect curricular – secvențe)                                                                                         

Autor: Elena Simona Galu 

 

Motto:  „Drumul omului spre libertate este calea prin care este posibil de a-l întâlni pe 
Dumnezeu” – (Martinez De Pison Liebanos) 

Tema: Paștele la români – Bucuria învierii domnului Isus Cristos 

Durata:  1 săptămâna 

Argument: La această activitate copii au pus o mulțime de întrebări, de genul: 
„Când va fi paștele?” / „De ce înroșim ouăle?” / „De ce mergem noaptea la biserica?” / 
„Ce se sărbătorește de Paște?” / „De ce vine iepurașul și ce ne aduce?” etc. 

Implicarea copiilor în desfășurarea acestui proiect va duce la conștientizarea faptului că 
tradițiile și obiceiurile trebuie păstrate așa cum au fost ele moștenite și transmise 
de moșii și strămoșii noștri. 

Scop:  

Cunoașterea unor obiceiuri creștinești specifice sărbătorii Paștelui; Identificarea și descrierea 
elementelor religioase specifice acestei sărbători: 

Obiective: 

-  Să înțeleagă mesajul sacrificiului și semnificația Înviere 

-  Să participe la manifestările tradiționale creștinești 

-  Să manifeste trăiri afective pozitive față de evenimentele religioase ; Să cunoască unele 
povestioare, poezii cântece care familiarizează cu acest eveniment. 

 Activități desfășurate în prima parte a zilei: 

- „Artă”;„Îngeraș/Icoane”-  Pictură pe sticlă ;  „Pictam ouă” – Pictură ; „Felicitări pentru Paști” 
– Confecționare audiție – Cântece religioase ; „Coș cu ouă” – Modelaj 

- „Știință”; „Cine știe mai bine”; Concurs  „Al câtelea puișor lipsește” 

- „Jocuri de rol”: „Vine iepurașul” ; „De-a cofetarul” ; „La biserica” 

Activități desfășurate în partea a II a zilei : 

- Educarea limbajului: „Patimile și răstignirea Domnului” : Lectură educatoarei 



- Activitatea practică: „Iepurașul de Paști” ; Confecționare 

- Educație pentru societate: „În ajunul Paștelui, de Elena Farago – Memorizare 

- Educație fizică: „Iepurașii veseli” – Joc 

Activități desfășurate în partea a III a zilei: 

- „Patimile lui Isus:” – vizionare 

-  „Ghicește cine a venit la noi” – Joc liniștitor 

- Spovedirea și împărtășirea copiilor școlari 

-  „Iepurașul țup”; Joc cu text și cant 

-  Vizită la biserica 

- „Cum ciocnim ouăle de Paști”; Convorbire 

- Organizarea pe holul școlii a expoziției cu lucrările realizate de copii pe această tema 

Inventarul formelor și modalităților de evaluare: 

- Evaluare continuă: Jocul – Exercițiul; 

- Evaluare ințială: Realizată prin evaluarea portofoliului de lucrări; 

- Evaluare finală; Expoziție de lucrări; Prezentarea proiectului părinților și invitațiilor; 

 

  



 
Exemple de activități extrașcolare online 

 
 

Înv. Enache Florentina 
 
 

 

Educaţia extrașcolară îşi are un rol şi un loc determinant în formarea personalităţii copiilor 
noştri. Scopul acestor activități este acela de a identifica şi cultiva concordanțe excelente între 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Încă de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează o multitudine de 
cunoștințe care constituie o treaptă către dezvoltarea personalității, punându-i în contact direct cu 
obiectele, persoanele şi fenomenele din natură. 

Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea plăcută și rezonabilă a timpului lor 
liber. Datorită caracterului atractiv pe care îl au, îi fac pe copii să participe într-o atmosferă relaxantă, 
cu daruire și entuziasm.  

Activitațile extrașcolare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și 
util și de-al transforma într-o sursă educațională. Este necesar ca în cadrul acestor activități obiectibele 
instructive-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat și momente recreative. 

În general aceste activități au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai sigure 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece constituie factorii 
educativi cei mai apreciași și mai la îndemâna sufletelor acestora.  

Datorită sitiuației create la nivelul întregii țări din cauza virusului nou apărut școala s-a mutat 
în mediul online atât pentru elevi cât și pentru cadre didactice. 

Cu această ocazie activitățile extrașcolare au fost sistate, o parte dintre ele desfășurându-se în 
mediul online, ecranul nefiind o barieră pentru realizarea acestora. 

Împreună cu elevii clasei mele am realizat activități extrașcolare, cum ar fi: 
• Turismul virtual, care i-a ajutat să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 

trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice. 
• “Sădește un pom pentru planetă!”- Activitate ecologică realizată sub îndrumarea unui adult 

având rolul de a-i face pe copii să înțeleagă importanța oxigenului pentru omenire. 
• “Carnavalul personajelor din povești”- activitate artistică realizată cu scopul de a le deschide 

noi orizonturi pentru lectura suplimentară, de a face diferența între bine și rău, dezvoltându-le 
capacitatea de memorare și receptare a unor mici fragmente din opera studiate. Pentru realizarea 
activității, copii și-au confecționat costume cu ajutorul parinților, fiind entuziasmați de modul că 
deveniseră mici actori. 

• Cu ocazia Sărbătorilor Pascale le-am propus copiilor câteva activități specifice acestei 
perioade cu scopul de a  le reaminti semnificația acestei sărbători creștine. 

➢ Am început prin a le prezenta un clip video despre “Legenda ouălor roșii”, iar dupa aceea 
le-am propus ca împreună părinții să încondeieze ouă de Paști. După ce și-au finalizat lucrările le-am 
solicitat ca fiecare să prezinte produsul finit. 

➢ Această activitate a avut un impact deosebit asupra elevilor, aceștia dându-și seama că și ei 
sunt capabili să obțină lucruri interesante cu puțină răbdare și puțin talent. În felul acesta și-au putut 
pune în valoare abilități și aptitudini practice necesare și în viața de zi cu zi. Elevii au fost puși în 
situația de a fi ajutați de către părinți pentru realizarea ouălor, astfel îmbunătățindu-se relațiile dintre 
ei și dezvoltându-se spiritul de cooperare. Elevii au realizat produse finite care au devenit subiect de 
mândrie și laudă. 

Consider că și activitățile extrașcolare derulate în mediul online au avut un impact benefic 
asupra elevilor, stimulându-le interesul pentru descoperirea unor abilități practice de lucru. 



 
Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 
 

Prof. Inv. Prescolar Enache Letiția                                                                                  
G. P. N. CHIOJDU, Jud. Buzău 

 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului tău în 
această perioadă în care #stămacasă. Descoperă alături de el cursurile interesante care-l vor menține 
activ și curios, și care îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor 
promițător. 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 

în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 
        2. Ateliere creative de arte frumoase 

Atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 

puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine 
Copilul tău va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, 

ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai 
mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate 
duce departe, acolo unde își dorește.  

5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 



Ca exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există 
cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e 
sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul tău în această perioadă când totul s-a mutat în online. Pentru că știm că este o perioadă 
temporară, am inclus și câteva cursuri care nu pot fi adaptate la noul normal și care urmează să fie 
descoperite sau redescoperite atunci când normele de distanțare socială vor face posibilă desfășurarea 
tuturor cursurilor pentru copii. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

 
 
Bibliografie: 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
 

 
 
 

  



 

COFETARI … ÎN ONLINE 

 

Prof. înv. primar  Mirela Enache 
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Focșani, Vrancea 

 
 
 

 
 

 

ASTĂZI DIS- DE- DIMINEAŢĂ 

M-AM TREZIT CU CHEF DE VIAŢĂ     

ÎN     AM INTRAT 

ŞI UN DULCE AM PREPARAT! 

CHIAR DACĂ-S UN COPIL ŞTRENGAR 

POT SĂ FIU ŞI     

DULCI POT FACE , 

        VOI  COACE CU ALUNE,  CIOCOLATĂ ŞI GLAZURĂ COLORATĂ! 

DULCI INVENŢII CULINARE 

 VOI CREA PENTRU FIECARE! 

DACĂ DULCELE IUBIŢI 

SIGUR ASTĂZI PREGĂTIŢI 

CEVA DULCE, AROMAT 

NUMAI BUN DE CONSUMAT! 

TE ROG PE TINE, MICUŢ COFETAR 

SĂ-L TRIMIŢI  ŞI VIRTUAL! 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
  



 

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE                                                                
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. Enculescu Elena Ramona 
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu’’, Craiova 

 
 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii 
învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea 
personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să presupunem 
că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este emotiv; în acest 
caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la diferite interviuri la 
care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de 
învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din 
punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de 
ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două 
planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-
și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 



Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri.  

Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi 
alternative care să vină în sprijinul elevilor și profesorilor. În școala noastră această provocare a venit 
în luna martie, când toate orele au urmat a se desfășura online. Cadrele didactice au fost provocate să 
se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică derularea activităților didactice 
exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou creată, neexperimentată și neadaptată s-
a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de 
către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. Așadar, și noi 
am căutat soluții potrivite pentru a face trecerea la predarea online.  

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online au fost: 
G Suite for Education. (Google Classroom), Microsoft Office 365 for Education, Adservio, Edmodo, 
EasyClass, ClassDojo. Varianta aleasă a fost G Suite for Education. Cu aplicațiile din pachetul G 
Suite for Education se pot îmbunătăți predarea, învățarea și colaborarea în întreaga școală. Pachetul 
G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc procesele de predare, 
învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică și 
administrativă. Instrumentele Google for Education sunt recomandate de profesori printre cele mai 
bune aplicații pentru colaborare și feedback și pot fi folosite la clasă împreună cu alte instrumente 
digitale de predare și învățare care transformă actul educațional într-o experiență interactivă și 
interesantă.   

Beneficiile utilizării acestei platforme pentru școală au fost: - un pachet de instrumente digitale 
pentru colaborare la clasă și o educație în pas cu tehnologia; - folosirea tehnologiei la clasă pentru 
teme și proiecte; - dezvoltarea de abilități digitale necesare în secolul 21; - stimularea gândirii critice 
și a creativității; - siguranța datelor; - disponibilă oricând de pe orice dispozitiv indiferent de sistemul 
de operare; - instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care nu necesită o instruire intensivă și oferă 
economie de timp și energie; - o mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real; - 
elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat (pregătiți 
pentru lucrul în echipă în viitor); - feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în 
Google Docs, Slides sau Sheets; - modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor 
acțiunilor pentru a vedea contribuțiile elevilor la munca de grup, etc.. Educația digitală reprezintă o 
oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui contactul față în față ci de a fructifica 
posibilități alternative de învățare. 

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 
sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare.Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, 



cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc învățarea: prin 
întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații umane care să 
transmită încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate.  
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Ca urmare a suspendării cursurilor față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către 
practice noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea 
organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, 
de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare 
socială și de continuare a activităților școlare și extrașcolare. 

Cu toate că utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat, asigurând o evoluție și 
o dezvoltare socială importantă, faptul că totul s-a întâmplat brusc a pus societatea în fața unei 
provocări neîntâlnite până în prezent.     

În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la 
nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la 
platforme online dedicate, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp 
care să fie destinat activității online, profesorii au fost nevoiți să susțină activități didactice într-un 
regim cu totul special. 

Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase atât 
pentru cei direct implicați în activitate, cât și pentru specialiștii din științele educației, pentru că 
lămurirea acestor experiențe poate fi valorificată epistemologic prin sugestiile de optimizare a 
politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a cadrelor 
didactice. 

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, 
în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-
față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 
Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește comunicare autentică și relaționare umană, sprijin 
personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limitarea în relaționarea cadru didactic – 
elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură 
a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau 
cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În 
realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație 
de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale.  

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere 
individuală.    Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care 
contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită 
atenția. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 
în timp real între profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului 
incomod al plasării în spațiul virtual.  



Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), 
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, 
consistent, fluid.  

Comunicarea nonverbală și utilizarea imediată a paralimbajului completează paradigma dificilă 
a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele 
indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale 
sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de 
banda limitata sau de trafic încărcat. 
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A. În funcţie de locul desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le 
gestionează,le putem clasifica în: 

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a 
lecţiei; 

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 
acestora; 

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 
educative; 

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu 
funcţii educative. 

➢ activităţi cu întreaga clasă de elevi; 
➢ activităţi realizate pe grupe de elevi; 
➢ activităţi individualizate; 
 
B. În funcţie de grupulțintă vizat și dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare pot fi: 
✓ activităţi cu întreaga clasă de elevi; 
✓ activităţi realizate pe grupe de elevi; 
✓ activităţi individualizate; 
În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: - activităţi cu caracter 

predominant informativ; 
-   activităţi cu caracter predominant formativ; 
În funcţie de dimensiunea educaţionalădominantă, activităţile extracurriculare sunt:   
❖ activităţi de educaţie intelectuală; 
❖ activităţi culturale; 
❖ activităţi sportive; 
❖ activităţi artistice; 
❖ activităţi de educaţie morală. 
Activităţi extracurriculare desfăşurate în mediul şcolar 
Aceste activităţi extracurriculare se realizează în şcoală şi au ca obiectiv două componente: o  

componentă  intelectuală  ce  vizează  satisfacerea  setei  de  cunoaştere,  capacitatea  de creaţie, 
dorinţa de realizare şi autoafirmare a elevului şi 

o componentă distractivă de loisir, prin asigurarea unei atmosfere destinse, relaxate pentru 
educabil. 

Principalele caracteristici ale acestor tipuri de activităţi extraşcolare sunt:  
➢ participare non obligatorie a elevilor; 
➢ se pot desfăşura împreună cu colectivul clasei sau cu colectivul şcolii; 
➢ selecţia poate fi realizată de către profesor; 
➢ se fundamentează pe strategii de activizare a colectivului de elevi; 
➢ valorifică sintalitatea grupului şi mai puţin individualitatea fiecăruia; 
➢ presupun o proiectare, implementare şi evaluare organizate sistematic şi continuu; 
➢ pot antrena şi alte organizaţii, membrii ai comunităţii, părinţii,  



 Manifestări pentru promovarea unor noi educaţii 
Vorbim de un viitor al şcolii care este deja în construcţie, aceasta se constituie în: 
şcoala-laborator, având ca finalitate esenţială prelucrarea şi transmiterea experienţei culturale a 

omenirii; 
➢ şcoala-model de întreprindere, cu output-uri performante şi capabile de concurenţă; 
➢ şcoala integrată într-un ecosistem socio-cultural, care presupune participarea ei la viaţa 

comunităţii; 
➢ şcoala îndreptată către tehnologii care conduc la multiplicarea modalităţilor de învăţare prin 

valorificare noilor tehnologii; 
➢ şcoala fundamentată pe pedagogiile diferenţiate care acceptă şi promovează diferenţa dintre 

educabili. 
Cluburile sau cercurile de elevi 
Sunt situaţii de grup la care participă grupuri de elevi (în spaţii puse la dispoziţiei de instituţiile 

de învăţământ sau de alte instituţii ce fac parte din sistemul educaţional) ce manifestă aceleaşi interese 
de cunoaştere şi acţiune într-un domeniu. Chiar şi evaluarea are un loc importat în procesualitatea 
cercurilor de elevi şi se manifestă în fapt prin monitorizarea activităţii elevilor şi prin aprecieri 
permanente.  

Consultaţiile şi meditaţiile reprezintă activităţiextracurriculare planificate şi organizate în 
vederea:      

➢ personalizării predării şi raportării acesteia la particularităţile individuale ale elevilor 
participanţi.  

➢ reluării unor conţinuturi curriculare care au ridicat probleme elevilor sau consolidarea 
acestora; 

➢ pregătirii elevilor pentru concursuri, olimpiade şcolare, etc. 
 Serbările şcolare se constituieîn evenimentele importante din viaţa elevului. Din punct 

devedere educativ, importanţa acestor activităţi rezidă atât în dezvoltarea artistică a elevului, precşi 
în perceperea importanţei pe care anumite evenimente, sărbători o au în viaţa omului. Însoţite de o 
încărcătură afectivă deosebită, serbările asigură un cadru optim demonstrării unor aptitudini, talente 
pe care elevii le manifestă, oferindu-le posibilitatea de a prezenta părinţilor cunoştinţele asimilate. 
Acestea dezvoltă de asemenea capacitatea de a comunica, a transmite anumite mesaje altor persoane. 

 Programul Şcoală după şcoală poate fi considerat o activitate extracurriculară şi presupune 
extinderea activităţilor cu elevii după orele de curs, în baza unei metodologii pe care o asigură 
Ministerul Educaţiei. 

Activităţile cu părinţii, cu şcoala şi comunitatea locală 
Realizând o conceptualizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate, putem specifica 

câteva tipuri de activităţi care reflectă implicarea familiei şi a comunităţii locale în procesul 
educaţional din şcoală: 

➢ Activităţi care vizează obligaţia părinţilor de a asigura sănătatea, securitatea, condiţii 
favorabile de viaţă şi pregătirea copiilor pentru mediul şcolii. 

➢ Activităţi care vizează obligaţia şcolii de a comunica şi informa părinţii despre programul 
zilnic şi progresul periodic al elevilor. 

➢ Participarea voluntară a părinţilor la iniţiativele şcolii prin asistarea la diferite iniţiative, 
serbări, activităţi extracurriculare în general şi oferirea sprijinului cadrului didactic în situaţii diverse. 

➢ Continuarea activităţilor de la şcoală şi acasă, în mediul familial prin discuţii pe tema 
abordată la o anumită disciplină, repetarea unor conţinuturi asimilate, efectuarea temelor pentru acasă 
şi completarea cunoştinţelor, prin valorificarea altor resurse educaţionale. 

➢ Implicarea părinţilor în procesul de luare a deciziilor (de exemplu rolul Comitetului de 
părinţi în şcoală). 

➢  Colaborarea părinţilor cu comunitatea locală şi instituţiile care pot favoriza procesul de 
educaţie a propriilor copii (de exemplu sponsorizări obţinute pentru şcoală, evenimente culturale 



➢ Implicarea comunităţii locale atât în procesul decizional şi managerial (vorbim de 
descentralizarea în sistemul educaţional), cât şi în procesul propriu-zis de predare prin accederea la 
activităţile extracurriculare propuse de şcoală. 
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Activitățile din ultima vreme, au fost adaptate astfel încât să le fie ușor copiilor, dar și părinților. 
Consider ca este foarte important sa venim in sprijinul acestora  deoarece este foarte important ca 
procesul- instructiv  educativ sa aiba continuitate,desii stam acasa.  

Am solicitat parintilor si totodata i-am îndemnat sa foloseasca in activitatile recomandate de 
noi materiale pe care le au in casa  la dispozitie, sa fotografieze animalul din curte sau din casa, sa 
desfasoare jocuri de miscare  in aer liber, sa invete cantece, sa asculte povesti, sa deseneze personajul 
care i-a placut cel mai mult, sa formeze grupe de obiecte de acelasi fel, marime, culoare, sa faca 
impreuna cu mama un desert, etc.De asemenea, le-am dat link uri sa faca puzzle online, sa vizioneze 
o piesa de teatru, sa vizioneze un  muzeu virtual. 

Am trimis pe grupul clasei imagini sugestive și atractive, poezii, povești. 

Am selectat  fișe pentru anumite teme dar și pentru a le forma deprinderea de a lucra individual. 

Competența digitală este considerata a fi esențială pentru educație, pentru viață profesională și 
participare activă în societate. În ceea ce priveste  învățământul preuniversitar, este foarte  important 
să înțelegem această competență digitala și să o cultivăm.  

Competența digitală este una dintre cele opt competente cheie, concretizându-se în utilizarea 
cu încredere dar și în mod critic a întregii tehnologii informaționale și a comunicațiilor pentru 
informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. Unul dintre factorii-
cheie este asigurarea unui nivel suficient de competență digitală în rândul profesorilor. 

Conform celui mai recent studiu TALIS, formatorii și profesori consideră că au nevoie de o 
dezvoltare mai profundă a abilităților TIC pentru predare legată de utilizarea noilor tehnologii la locul 
de muncă.  

Cea mai mare rețea a profesorilor din Europa este considerata  eTwinning, care  oferă 
profesorilor un mediu ideal pentru a colabora cu alti  colegi și pentru a descoperi modalități noi de 
utilizarea a TIC în predare.  

Studiul eTwinning a arătat că aproximativ 30% dintre profesori consideră că eTwinning a avut 
un impact important asupra abilității lor de a folosi tehnologiile în predare, iar 40% au declarat că 
impactul a fost cel puțin mediu. eTwinner-ii au semnalat și o creștere a gradului de utilizare a 
practicilor de predare-învățare digitale: participare la cursuri online crearea de materiale în colaborare 
cu elevii sau utilizarea rețelelor sociale alături de elevi. 

Profesorii interesați de activități de formare online au la dispoziție materiale interesante pe  
diferite platforme 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-
pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa 

https://www.oecd.org/education/school/talis-2013-results.htm
https://www.etwinning.net/
https://www.etwinning.net/eun-files/eTwinningreport_EN.pdf


învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces 
facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor care trebuie să dețină 
abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea 
resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare.  

Cea mai eficientă metodă pentru a avea o planificare care să sincronizeze activitățile 
profesorilor dintr-o școală și pentru a evita numeroasele grupuri de comunicare, ar fi centralizarea 
orarului școlii online într-un folder, pe Google Drive. Acesta poate fi organizat pentru fiecare clasă 
în parte, fiecare având subfolderul ei iar separat orarul cu toți profesorii și orele alocate la fiecare 
clasă, ținut într-un document excel.  

La final de săptămână, calendarul fiecărei clase poate fi înnoit de către diriginte pentru 
săptămâna următoare, cu instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, completate de către 
profesorii care își planifică lecțiile online. 

Învățarea se construiește pe curiozitatea nativă a oamenilor și pe nevoia de a se simți utili și 
apreciați.  

Libertatea acestei perioade ne da posibilitatea de a regândi ce este învățarea și de a testa noi 
moduri de a inspira și încuraja învățarea autentică. 

Educația în izolare aduce în prim plan rolul profesorului: ce este un profesor care nu mai are 
obligația de a preda și de a evalua? Care este rolul lui? Cu siguranță a fost o îngustime din partea 
sistemului de a gândi rolul profesorului atât de limitativ. 

În contextul actual ne dăm seama că profesorul ar trebuie să fie în primul rând un partener de 
dialog cu elevul, un reper emoțional, un liant între elev și învățare, apoi un facilitator al procesului și 
nu în ultimul rând un lider care nu doar inspiră învățare ci și conectează comunități. Profesorii și 
părinții văd pentru prima oară atât de clar la ce (nu) îi ajută școala pe elevi, pentru ce viitor îi 
pregătește.  

Activitățile din ultima vreme, au fost adaptate astfel încât să le fie ușor copiilor, dar și părinților. 
Consider ca este foarte important sa venim in sprijinul acestora  deoarece este foarte important ca 
procesul- instructiv  educativ sa aiba continuitate,desii stam acasa.  

 

  



 

Poveștile terapeutice și rolul lor                                                                                                  
în formarea valorilor morale și comportamentale 

 
Întocmit, 

Prof. Luminiţa Ana Enescu 
Școala Gimnaziala Nr. 3 Cugir 

 
 
Poveștile au avut dintotdeauna puterea de a ne îmbogăți viețile, de a ne forma modul în care 

percepem și interacționăm cu lumea și de a ne dezvălui minunile spiritului uman. De aceea, de-a 
lungul timpului, acestea au jucat un rol important și puternic în educație, prin ajutarea tinerilor să își 
dezvolte abilitățile și sistemul de valori, dezvăluindu-le resursele necesare pentru a duce o viață 
liniștită.  

Poveștile au jucat, de asemenea, un rol important și în terapia cu copiii și adolescenții, ajutându-
i să se regăsească și să-și dezvolte abilitățile de a face față și de a supraviețui tumultuoasei vieți 
cotidiene. În cele mai multe cazuri, poveștile sunt cele mai eficiente mijloace de comunicare cu copiii 
și adolescenții care refuză să discute direct despre problemele care îi macină. 

Poveștile terapeutice nu sunt simple povești. Ele transmit întotdeauna un mesaj bine definit și 
au un scop precis, trebuie bine alease, în funcție de problematica pe care profesorul sau părintele se 
gândește s-o atingă, au ca personaje oameni, animale sau chiar obiecte. Pentru un copil, de exemplu, 
contează prea puțin dacă personajele sunt oameni sau obiecte, el se va identifica exact cu acel personaj 
în care se „vede” pe el sau problema lui sau chiar rezolvarea unei situații în care se află. Astfel de 
povești, folosite în terapie, pot ajunge la miezul problemei mai repede decât orice alte tehnici 
terapeutice și ating un nivel profund. Copilul nu se simte evaluat, nu simte că el este „defect” și de 
aceea se află în cabinetului terapeutului. Lumea poveștilor este magică pentru copii, iar această lume 
este plină de imaginație, culoare, întâmplări frumoase. Copilul va ști să-și ia din povestea terapeutică 
exact ce are nevoie pentru el. 

Rolul acestor povesti este de a pune copilul in contact cu nevoile, dorințele, problemele sale. În 
momentul în care se întâmplă acest lucru, copilul se identifică cu personajul respectiv din poveste și 
găsește soluții posibile la problemele sale. Desigur ca acest lucru nu se întâmplă în primul moment 
în care copilului i se citește povestea. El are nevoie s-o interiorizeze și să proceseze informațiile 
acumulate. Povestea terapeutică reprezintă câștigarea unei experiențe pentru copil, Copiii învață prin 
experiențe. Ea mai poate fi numită și poveste vindecătoare. Și asta pentru că scopul final al acesteia 
este de a aduce o „vindecare” sau o alinare a copilului, indiferent de problema cu care acesta se 
confruntă. 

Poveștile terapeutice au teme variate. Ele se focalizează, în general, pe aspecte negative cum ar 
fi: agresivitatea, furia, tristețea, decesul, separarea etc., dar au ca teme și evenimente frumoase din 
viața copilului, dar care pot crea anxietate: adopția, terminarea grădiniței, începerea școlii, nașterea 
unui frățior/surioară etc. Nu orice poveste este terapeutică. În primul rând, aceste povești sunt alese 
în funcție de situația în care se află copilul la momentul respectiv. Adică, o poveste terapeutică este 
cea care se potrivește cu problema ascultătorului, dar care se folosește de alte personaje pentru a o 
relata. Astfel, copilul nu se simte direct implicat, nu simte nevoia sa opună rezistență, pentru că „nu 
este vorba despre el”. Totodată, copilul poate realiza că nu este singur în a avea trăiri sau experiențe 
negative, că sunt și alții care trec prin situații similare și care găsesc rezolvări la problemele lor. 

Poveștile terapeutice pot fi utilizate si de către părinți, si asta pentru că ele nu necesită o oarecare 
intervenție specifică în momentul în care sunt citite. Copiii ascultă aceste povești atunci când le sunt 
citite, iar intervenția se realizează în sfera lor mentală și emoțională. Unele povești au chiar și întrebări 



ajutătoare, astfel încât, la finalul poveștii, părintele poate pune aceste întrebări care să-i clarifice, de 
fapt, copilului anumite aspecte ale poveștii. 

E nevoie să fie acordată o atenție specială alegerii poveștilor. Este dificilă identificarea unor 
povești care să poată fi citite unui grup de copii. Asta pentru că e posibil ca unele situații relatate în 
poveste să atingă într-un mod negativ un copil din grup. De exemplu: o poveste despre ziua mamei 
poate fi inofensivă pentru majoritatea copiilor, dar dacă într-un grup unul din copii și-a pierdut de 
curând mama, această poveste îl poate face pe acel copil să retrăiască trauma pierderii mamei sale. 

Poveștile pot ține locul dojenilor, cicălelilor, moralei, observațiilor personale pe care 
părinții/cadrele didactice le fac copiilor. Astfel, copiii se pot regăsi în personaje și nu se simt jigniți, 
deranjați personal, ci devin critici și obiectivi.  

Unul dintre numele cele mai cunoscute în domeniul poveștilor terapeutice (vindecătoare) este 
George W. Burns, psiholog clinician, autorul a șapte cărți dedicate poveștilor terapeutice. La 
editura Trei a aparut cartea ,,101 povești vindecătoare pentru copii și adolescenți” (Folosirea 
metaforelor in terapie). Cartea este extraordinară prin conținutul ei, deoarece oferă metode/ procedee 
de predare (pașii ce trebuie urmați), obiective ce se transformă în principii/valori, resurse/abilități de 
dezvoltare, modele de jocuri didactice (joc de rol, dramatizare…), modele de texte – poveștile în sine 
și identifică problemele cu care se pot confrunta copiii – personajele au probleme similare 
ascultătorului și acesta se regăsește în situațiile date. 

Autenticitatea sau capacitatea de a fi noi insine este asociata cu mai multa vitalitate, cu stima 
de sine ridicata si cu o buna capacitate de a face fata dificultatilor. Intr-o vreme in care vorbim despre 
copii in termeni de rezultate scolare, cunostinte, premii si alte modalitati de a masura performantele, 
e usor sa uitam ca e important sa traiasca bucuria de a fi ei insisi.  

 
  

http://www.cartepedia.ro/carte/stiinte-umaniste/psihologie-si-psihanaliza/101-povesti-vindecatoare-pentru-copii-si-adolescenti-folosirea-metaforelor-in-terapie-12714.html


 
Sãrbãtoarea Floriilor, între tradiţie și obicei 
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Duminica Floriilor este o sărbătoare creștină fără dată exactă, comemorată întotdeauna în ultima 

duminică dinaintea Paștelui. Sărbătoarea comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim în zilele 
dinaintea patimilor.      

De Florii, în toate bisericile ortodoxe, credincioşii poartă în mâini ramuri de salcie sau mâţişori 
care au fost sfinţite la slujba de dimineaţă, simbolizându-i pe locuitorii Ierusalimului care l-au primit 
cu bucurie pe Mântuitor. Începând din seara Duminicii de Florii, intrăm în săptămâna Sfânta a 
Patimilor care va culmina cu Sfânta zi de Joi, când a avut loc Cina cea de taină, şi cu Vinerea Mare, 
când a fost răstignit Iisus. 

Duminica Floriilor reprezintă termenul popular al sărbătorii, amintind de o veche serbare 
romană de la începutul primăverii – „Floralia“. 

La sate, pe vremuri, se practicau de Florii câteva obiceiuri păgâne. La miezul nopţii dinspre 
Florii, fetele fierbeau apa cu busuioc şi cu fire de la ciucurii unei năframe furate de la înmormântarea 
unei fete mari. În Duminica de Florii, ele se spălau cu această apă pe cap, aruncând-o apoi la rădăcina 
unui pom fructifer, sperând că în acest fel să le crească părul frumos şi bogat. În alte locuri, oamenii 
nu se spală pe cap în această zi tocmai ca să nu încărunţească la fel ca pomii în floare. Se crede că cel 
care înghite trei mâţişori întregi in ziua de Florii nu va suferi tot anul de dureri de gât. Tot la sate 
exista credinţa potrivit căreia dacă aprinzi mâţişori şi afumi casa cu ei când este furtună, căminul va 
fi ferit de fulgere. În ziua de Florii nu se lucrează, iar în toate casele de la sate se coc pâini din făină 
de grâu împletite şi ornate cu cruci, care se dau de pomană la săraci. 

În Sâmbăta Floriilor copiii colindă cu crenguţe de salcie sfinţite la biserică de preotul satului, 
apoi merg la fiecare casă, cântă şi urează de bine şi sănătate. Glasuri curate de copii povestesc peste 
vremuri despre Iisus. Cel primit cu slavă şi ramuri de măslin şi finic în Ierusalim de aceleaşi mulţimi 
care peste o săptămână aveau să-l răstignească. Ca de fiecare dată când vin colindătorii gazdele 
primesc copiii cu drag. Îi ascultă şi îşi împodobesc împreună casa cu salcie sfinţită, se bucură şi speră. 
Speră şi spun cu credinţă: „Vă aşteptăm şi la anul!“. Aşa cum îşi amintesc bătrânii satului, plata pentru 
colindători erau ouăle albe, nefierte.  

De asemenea, exista şi obiceiul ca părinţii îi lovească pe copii cu nuieluşa de salcie când veneau 
de la biserică, pentru a creşte sănătoşi şi înţelepţi. 

Apicultorii bucovineni isi "binecuvanteaza" stupii cu ramuri de salcie. In alte zone, salcia are 
rolul de a imprastia norii de grindina sau de a tamadui boli precum durerea de spate. 

Multe ar mai fi credinţele şi obiceiurile românilor legate de cinstirea ramurilor de salcie. Martori 
vizuali de spiritualitate străveche, aceste mlădiţe înverzite şi sfinţite în Duminica Floriilor aduc peste 
veacuri dovada bivalenţei sacre a acestui arbore.  

Totodată Floriile deschid săptamâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paşti, cunoscută 
sub numele de "Săptămâna Mare", după cele 40 de zile de post. Din punct de vedere liturgic, din 
aceasta zi începe Săptămâna Patimilor, în amintirea cărora în biserici se oficiază în fiecare seară 
Deniile, slujbe prin care credincioşii îl "petrec" pe Hristos pe drumul Crucii, până la moarte şi Înviere, 
a explicat pentru Mediafax părintele Constantin Stoica. De Florii se mănâncă peşte, fiind a doua 
dezlegare din postul Paştelui, după cea din ziua Bunei Vestiri. 

Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazăr. În această zi, Iisus Hrisos îşi arată din 
nou minunile, înviindu-l pe Lazăr, la patru zile de la moarte. După această minune, mulţimile strânse 
la porţile cetăţii l-au întâmpinat cu flori şi l-au aclamat pe Mântuitor, la intrarea în Ierusalim. 



Sărbătoarea Floriilor este una de bucurie pentru întreaga creştinătate, dar cu înţelegerea faptului că 
zilele ce urmează sunt unele ale tristeţii. 

Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim a fost suprapusă peste cea a zeiţei romane a florilor, 
Flora, de unde şi denumirea populară pe care a primit-o. Astfel, pe lângă sărbătoarea creştină a intrării 
Mântuitorului în Ierusalim au apărut şi nenumărate obiceiuri şi tradiţii, atât în mediul rural, cât şi în 
cel urban, cele mai multe de sorginte păgână. 

De exemplu, de Florii se obişnuieşte să se facă "de ursită", astfel că fetele aflau, prin diverse 
procedee, dacă se vor căsători sau nu în acel an. Tot de Florii, mărţişorul purtat până în această zi se 
pune pe ramurile unui pom înflorit sau pe un măceş, iar zestrea se scoate din casă pentru aerisire. 
Înaintea sărbătorii, fetele nemăritate din Banat şi Transilvania obişnuiesc să pună o oglindă şi o 
cămaşă curată sub un păr altoit. După răsăritul soarelui, aceste obiecte sunt folosite în farmece pentru 
noroc în dragoste şi sănătate. 

De asemenea, la miezul nopţii se fierbe busuioc în apă, iar dimineaţa fetele se spală pe cap cu 
această fiertură, ca să le crească părul frumos şi strălucitor. Ce rămâne se toarna la rădăcina unui păr, 
în speranţa că băieţii se vor uita după ele, ca după un copac înflorit. 

În popor se mai spune că cine îndrăzneşte să se spele pe cap în ziua de Florii fără apă descântată 
şi sfinţită riscă să albească. 

La toate popoarele creştine pot fi întâlnite diferite obiceiuri, unele chiar similare celor de la noi, 
majoritatea având în prim-plan palmierul sau salcia. Aceste tradiţii nu au nimic în comun cu spiritul 
creştinesc al praznicului Intrării Mântuitorului în Ierusalim. 

În sâmbăta dinaintea Floriilor, femeile din unele zone ale ţării aduc ofrandă de pomenire a 
morţilor împărţind plăcinte de post. Tot în sâmbăta Floriilor se mai făcea un ceremonial complex 
numit Lazăriţa, după modelul colindelor, la care participau doar fetele. Una dintre fete, numită 
"Lazăriţa", se îmbraca în mireasă şi colinda, împreună cu celelalte, în faţa ferestrelor caselor unde 
erau primite. Lazăriţa se plimba cu paşi domoli, înainte şi înapoi, în cercul format de colindătoarele 
care povestesc, pe o melodie simplă, drama lui Lazar sau "Lazărica": plecarea lui Lazăr de acasă cu 
oile, urcarea în copac pentru a da animalelor frunză, moartea neaşteptată prin căderea din copac, 
căutarea şi găsirea trupului neînsufleţit de către surioarele lui, aducerea acasă. 

La sate, Duminica Floriilor este o sãrbãtoare mult așteptatã, unde tradiţiile se respectã și se 
transmit din generaţie in generaţie. 

 
  



 

Activitățile extrașcolare între online şi traditional 
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 “Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 
educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” ( Jean Jacques 
Rousseau) 

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 
diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să 
rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor 
actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și 
personală și a duce mai departe spre noi generații bagajul cultural preluat și purtat. Sistemul 
educațional este complex şi diferit de la un stat la altul. Noi ca indivizi suntem produsul acestui sistem. 
Dreptul la educaţie este un drept de care ar trebui să beneficiem cu toţii. Educaţia este fundamentală 
pentru orice societate, pentru fiecare individ indiferent de naţionalitate, sex, clasă socială sau religie 
iar acest lucru nu trebuie să se oprească și nici să fie împiedicat. Să educăm, astfel, copilul de la vârste 
fragede, să îi deschidem ochii pentru ca el să vadă că este un pion important în societate, ca o piesă 
de puzzle în ansamblul jocului. Schimbarea este constantă pentru toți și la toate vârstele, de aceea 
copii trebuie să fie conștienți de acest fapt și să nu se sperie când lucrurile nu se repetă în mod identic 
și previzibil și să se arate și ei deschiși la modificări. 

Şcoala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate tehnologiei și operând 
mult mai ușor cu aceste mijloace. Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze mediul virtual, sunt 
acomodați cu acesta și pot prelua informația chiar și „de la lucruri”. În al doilea rând, școala online 
este o necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința de a ne proteja de boli. Spre exemplu, 
mediul virtual ne onferă siguranța propriului cămin, acces la educație fără a fi parte dintr-o clasă, într-
o instituție de învățământ. 

Lecțiile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, profesorilor 
părinților. Cu toate acestea educația în mediul online va fi, cu siguranță, o componentă nelipsită a 
școlii viitorului. Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, este însă foarte importantă dozarea corectă 
a proporțiilor dintre școala tradițională și educația online. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 
Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 
care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi 
copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera 
activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul 
şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 



simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.  

Se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este soluția optimă. 
Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de neînlocuit. Nu 
renunțarea la educația tradițională ci învățarea digitală privită ca o completare a educației tradiționale, 
în sensul eficientizării acesteia din urmă, este viitorul. 

 “Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire 
pentru un viitor în bună măsură imprevizibil.” Jaques Delors 
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Pandemia Covid 19 a modificat și modul de derulare al proiectelor de parteneriat Erasmus+. 
Din cauza interdicțiilor de călătorie, o parte dintre activitățile de formare de învățare se desfășoară 
acum online, cu aprobarea Comisiei Europene. 

Liceul Tehnologic “Petru Poni” derulează proiectele de parteneriat Erasmus +, intitulate 
“Erasmus TV International” și ”Our Future Life in a Digital World”. Proiectele sunt finanțate de 
Comisia Europeană  si aprobate inițial pentru perioada 2019-2021. Din cauza pandemiei Covid-19, 
toate activitățile de învățare din anul 2020 au fost amânate. Ca urmare, durata de implementare a 
proiectelor a fost prelungită cu un an.  

Proiectul de parteneriat Erasmus+ " Our future Life in a Digital World" (Viitorul nostru intr-o 
lume digitală) se derulează în parteneriat cu școli din Germania (coordonator), Estonia și Italia și are 
ca obiectiv principal înțelegerea problemei digitalizării și a schimbărilor structurale determinate de 
aceasta, în paralel cu   conștientizarea  diversității Uniunii Europene. Proiectul a debutat cu o activitate 
de formare a profesorilor, realizată în mod tradițional, în Germania.  

 

 

 

 

 

 
 

Proiectul ”Erasmus TV Internațional” se derulează împreună cu  școli din Spani ( coordonator), 
Italia, Polonia, Portugalia si Turcia, care urmăresc să ofere elevilor experiențe diferite intr-un mediu 
european și să consolideze triunghiul educație, cultură și tehnologie.  

Obiectivele   principale ale proiectului constau în dezvoltarea abilităților  de comunicare intr-o 
limbă straină, dezvoltarea competențelor TIC și utilizarea tehnologiilor digitale în mod 
creativ/colaborativ/eficient, conștientizarea drepturilor și responsabilităților în mediul online, 
sensibilizarea la problemele patrimonului cultural și încurajarea dialogului și respectului intercultural, 
stimularea creativității și inovării, dezvoltarea  abilităților sociale și promovarea  toleranței și empatiei 
într-o Europă unită.  

Întâlnirea de lansare a proiectului a fost o activitate de formare pentru profesori ce  a avut loc 
în Istanbul, Turcia. Agenda de lucru a cuprins un vast program care a inclus ateliere video la 
Universitatea din Istanbul, prelegeri despre cyberbulling, securitate pe internet și drepturi de autor. 
S-au desfasurat, de asemenea, activitati care au facilitat contactul cu obiceiurile locale si cultura 
specifice Turciei. Urmatoarea intalnire trebuia  să se deruleze   în Polonia, in luna martie 2020. 
Deoarece pandemia Covid 19 a impiedicat deplasarea elevilor și a profesorilor, în luna martie a 

 

Profesorii participanți au vazut cum funcționează în 
Germania învățământul profesional dual, au asistat la 
o prezentare de lucrări specifice industriei 4.0 și au 
avut ocazia sa pună intrebari unui expert în domeniu, 
care a prezentat evoluția economică a Germaniei, cu 
accent pe industria 4.0 si digitalizare. Profesorii  din 
școala noastră au prezentat partenerilor de proiect 
aspecte socio-politice privind dezvoltarea industriei 
4.0 în România. 
 
 
 



acestui an s-a derulat online o activitate de de invatare pentru elevi. Din școala noastră au participat 
14 elevi din clasele IX-XI liceu și scoală profesională, a căror activitate a fost coordonată de patru 
profesori. Elevii participanți au avut ocazia sa se intalnească virtual cu elevi și profesori din Spania, 
Italia, Portugalia, Turcia și țara gazdă a întâlnirii, Polonia. 

A avut loc un schimb intercultural în care elevi și profesori au făcut un tur virtual al Poloniei, 
au vizionat spectacole de dansuri tradiționale poloneze, au făcut schimb de rețete pentru mâncăruri 
tradiționale, au învățat să recunoască limbajul trupului prin gesturi specifice utilizate în țările 
participante la proiect, au desenat, au scris acrostihuri în limba engleză și au prezentat colegilor lor 
tradiții specifice fiecarei țări. In plus, elevii s-au familiarizat cu platforme online cu care nu au lucrat 
până acum (Microsoft Teams, Jitsi, Padlet, Kahoot), au învățat să editeze fotografii și filme. Un 
moment emoționant l-a reprezentat intonarea Imnului Europei. 

 
Dacă în urmă cu un an pandemia Covid-19 ne-a a anulat plecarea în Polonia, în acest an elevii 

au vizitat frumoasele orașe Varșovia, Cracovia, Szczecin, au vizitat muzee, palate, mine de sare și, 
nu în ultimul rînd, școala colegilor nostri din Police, Polonia. Le-am prezentat partenerilor noștri 
orașul Onești si școala noastră, am făcut schimb de rețete tradiționale, am compus, am desenat și am 
cîntat împreună. Cum am reusit? Ne-au ajutat platformele online.  Nu a fost ușor, am fost peste 100 
de participanți și tehnologia ne-a dat uneori de furcă. Am schimbat platforma online Zoom cu 
platforma Microsoft Teams, pe care am înlocuit-o apoi cu Jitsi Meet. Important este că am reușit să 
ne îndeplinim obiectivele și că elevii noștri au fost încântați și își doresc să mai aiba, în viitor, parte 
de astfel de experiențe.  

Prin accesarea linkul-ului de mai jos se poate viziona unul dintre videoclipurile realizate de 
echipa Liceului Tehnologic “Petru Poni”. Materialele folosite la realizarea videoclipurilor ( poze si 
filme) au fost făcute in decembrie 2019. In 2020 acest lucru nu a fost posibil deoarece nu au fost 
organizate manifestari publice. 

https://www.youtube.com/watch?v=iDbh5MoxRzU 

      
Echipa de elevi si profesori de la Liceul Tehnologic ”Petru Poni” a ales să realizeze videoclipuri 

dedicate Zilei Naționale a României, tradițiilor de Crăciun și de Anul Nou. Aceste videoclipuri 
precum și materialele realizate de partenerii de proiect pot fi vizionate pe canalul de YouTube, 
“Erasmus TV International”. 

https://www.youtube.com/watch?v=iDbh5MoxRzU


 

Activitățile școlare - între online și tradițional. 

 

Prof. Epure Liliana                                                                                                         
G. P. P. ,,Lumea copliăriei,,, Rm. Sărat, județul Buzău 

 

Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, 
deși a provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă importantă de 
reformare a întregului sistem educațional tradițional 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite 
părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele 
selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. 
Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai 
mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. 
Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri 
video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă 
superioară ulterioară. 

Dar cel mai mult cadrele didactice, precum și elevii, părinții și managerii școlari au fost 
autodidacți, au învățat din experiența proprie, au studiat mai multe materiale și instrumente digitale, 
au comunicat activ cu colegii și au aplicat bunele practici, adaptate la particularitățile de vârstă, la 
condițiile concrete în care a fost organizat procesul educațional de la distanță. Un exemplu sunt 
mărturiile cadrelor didactice publicate în mass-media și pe rețelele de socializare 

Diferențele principale între învățarea de la distanță și cea tradițională sunt:  

a) lipsa contactului direct al elevului cu profesorul în perioada învățării de la distanță, de aceea 
apăreau probleme de comunicare și înțelegere a sarcinilor;  

b) mobilizarea mai largă a familiei în educația copilului, astfel parteneriatul școală-familie 
devenind mult mai consolidat în perioada de învățare de la distanță; 

c) ghidarea elevilor spre a-și crea un sistem de autoorganizare și de autodezvoltare (mai 
important pentru viața copilului, decât sistemul creat și dirijat de către profesori); 

d) acordarea unei atenții sporite securității online, unde copiii trebuie monitorizați sistematic de 
către părinte/tutore, în special minorii, pentru a nu utiliza diverse surse interzise sau a pierde timpul 
navigând pe Internet; 

Copiii au nevoie de activități extrașcolare care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul 
să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de 
viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 



În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 
acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII                                                                                                      
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 
 

PROF. EPURE MARIA DIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CARACAL – OLT 

 
 
Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală 
a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi.  

În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe 
un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de 
creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena 
personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. Este foarte 
importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi 
derulează activitatea în acel serviciu şi părinții copilului. Statutul familiei ca prim educator al 
copilului reprezintă un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie 
timpurie şi familie. 

E de dorit ca părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă 
responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru 
a traversa, cu cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie. Cooperarea dintre părinți 
și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant copiilor, familiilor și personalului 
din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional prin intervenții coerente și 
consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului. 

Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copilpărinţi vor marca 
profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). După familie, grădiniţa constituie prima experienţă 
de viaţă a copilului în societate. Această instituţie îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şi 
conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru 
investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale 
de grup.  

Grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să identifice mijloacele 
şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea maturizării lor. 
Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei el 
trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în 
grădiniţă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al vieţii cotidiene. Este vorba de încadrarea 
şi respectarea unui anumit program. 3 Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a 
grădiniţei, se răsfrâng asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de 
vârstă şi individuale ale acestuia. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc şi trebuinţele şi dorinţele 
lui. În acelaşi timp şi grădiniţa, ca primă instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, 
contribuie la formarea şi dezvoltarea copilului. 

Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce priveşte valorile şi 
responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asistăm la dezvoltarea unor iniţiative 
de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi, majoritatea susţinânduse în cadrul grădiniţei 
de către educatoare. Aceste cursuri sau programe încearcă să răspundă experienţelor părinţilor sau 
viitorilor părinţi în ce priveşte abilităţile necesare creşterii şi educării copilului.  

Cu intenţia ca fiecare copil să beneficieze de educaţie şi instrucţie conform posibilităţilor şi 
particularităţilor sale, părinţii trebuie antrenaţi în acest demers. Astfel, se pot comunica părinţilor 
concluziile observaţiilor făcute, atrăgându-le atenţia asupra părţilor bune ale personalităţii copiilor, 
dar şi asupra aspectelor ce trebuie înfrânate, stopate, ori călăuzite spre altă direcţie. Familia îl 



pregăteşte pe copil pentru integrarea în grădiniţă, orientându-l spre lumea cunoaşterii, a activităţilor 
curente, iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. Fără o susţinere afectivă, fără un ansamblu de 
activităţi, de achiziţii şi experienţe, întâlnirea copilului cu grădiniţa va fi cu atât mai violentă, iar 
procesul de instrucţie şi educaţie ar deveni inoperant. Se ştie că familia reprezintă una din cele mai 
vechi forme de comunitate umana, ce asigura menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, 
satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii si dezvoltării 
personalităţii.  

Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este şi prima bază de lansare a lui în lume. 
Pentru a-şi îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii, oferind copilului  posibilitatea de 
a pătrunde în ea. 

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in programul educativ 
din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ, de 
aceea susţin ideea de a implica părinţii în programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor 
forma deprinderi de parteneriat cu grădiniţa si, implicit, cu educatoarea.  

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci 
când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informaţi despre 
scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar şi cu percepţia pe care o are 
grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului.  

Educatoarea va sugera acestora modul în care îşi pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinţi care 
oferă copiilor sprijin suplimentar în învăţare. Parteneriatul, asigurarea coerenţei influenţelor 
educative şi ale tuturor factorilor care acţionează asupra copiilor este un deziderat major şi trebuie să 
se realizeze. 
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Importanța activităților extrașcolare în grădiniță 

 
Prof. Erdei Ramona Florica                                                                                                    

G. P. P. nr. 56, Oradea 

 
Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, 

și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de 
desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei.  

Copilăria este destinată descoperirii frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă, 
conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de 
realizare. Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
copiilor. Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educational are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de responsabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. Activităţile 
extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-
aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 
locale. 

În lumea plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde se pun bazele formării și dezvoltării 
fizice și spirituale a copilului. În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se 
urmărește cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. Acumularea cunoștințelor de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. Bine pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă 
bucurie și interes copiilor, le ușurează acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort 
suplimentar.  

În activitățile extrașcolare pe care mi le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni 
ale dezvoltării: stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, 
sporirea capacității de rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice. Prin aceste activități am 
oferit copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de competiție, valorificarea 
potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și inițiativei. Dintre activitățile 
extracurriculare propuse și realizate pot aminti: - Vizite la muzee, expoziții, la Cetatea Oradea, care 
au constituit un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. 
Apoi,vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii ,de magie,orientează copiii spre alte domenii 
de activitate: muzică, poezie etc.  

În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar copiii sunt dornici de 
cunoaștere fiind atrași de rolurile interpretate de actori. Totodată și excursiile contribuie la 
îmbogățirea cunostințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei și respectului pentru 
frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde 
au creat opere de artă.  

Copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele 
din natură, percep activitățile prin acțiuni directe cu obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. 
După ce au venit din excursii copiii au redat cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea 



realității în cadrul activităților de desen și modelaj iar materialele adunate le-am folosit în activitățile 
practice, în jocurile de creație.   

În activitățile desfășurate, copiii au admirat cu mult interes viețuitoarele de la grădina zoologică 
în mediul lor specific, au asistat la hrănirea și îngrijirea lor.  

Copiii și-au verificat cunoștințele și și-au însușit cunoștințe noi prin întrebările adresate 
spontan, la fața locului. În înfrumusețarea curții grădiniței copiii au plantat flori,le-au udat,au vopsit 
și picatat suporturile pentru flori, au sădit pomișori,au greblat frunzele căzute în iarbă toamna,le-au 
adunat. Se citea pe chipurile lor cât de mult le plăcea ceea ce făceau și cât de bucuroși erau că își 
înfrumusețează spațiul de joacă și curtea grădiniței lor. . Serbările reprezintă un necesar izvor de 
satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare 
istorică la un vesel carnaval.  

La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a 
oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, 
mai plină de sens: Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an; Serbări cu caracter istoric, cultural, 
comemorativ si religios: Crăciun, Paşti. Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor 
artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.  

Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie şi participarea cu 
interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării spectacolului. Serbările şcolare sunt momente de maximă 
bucurie atât pentru copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, 
entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat în viaţa fiecăruia. Prin organizarea unor 
concursuri de dans, de interpretare muzicală,sportive  între grupele de copii din grădiniță sau din alte 
grădinișe din oraș promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul 
competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista 
tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o atitudine 
creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Exemple de activități extrașcolare online 

 

Prof. înv. primar: Eremia Madica                                                                                  
Școala Gimnazială Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud 

 
Activitățile extrașcolare reprezintă acțiuni cu caracter educațional desfășurate în afara școlii, 

care-și aduc aportul atât la educația școlară cât și la educația permanent. Activităţile extraşcolare îi 
formează şi le oferă copiilor ocazia de a avea propria părere şi de a căpăta mai multe abilităţi de 
învăţare.  

Activităţile extraşcolare îi ajută pe copii să-şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri noi şi 
totodată să se simtă importanţi pentru societate. Dacă la școală copilul nu strălucește cu note mari și 
se simte mai rău decât alții, activitățile de la care primește satisfacție, cu siguranță, vor avea efect. La 
activitățile extrașcolare nu există note, fiecare își poate da frîu liber fanteziei și poate fi mai bun, mai 
creativ. Dacă copilul are ocazie    să facă ceea ce îi place, el creşte intelectual şi moral. 

Restricțiile impuse de pandemie au redus substantial timpul petrecut de copii în aer liber și în 
natură. Am încurajet  copiii să petreacă timp în aer curat si am făcut activități care să-i educe din 
punct de vedere ecologic ,dezvoltandu-le interesul, curiozitatea si iubirea față de tot ce înseamnă 
natură.Le-am cerut să facă sport, să recicleze recipiente PET împreună cu părinții,să ajute la muncile 
din grădină, să îngrijească animalele din ogradă, să ude florile și alte activități distractive.  

        
Paștele fiind una dintre cele mai importante sărbători religioase pentru români, în fiecare an, 

împreună cu elevii mei realizam activități specifice sărbătorii (coloram și scriam felicitări,discutam 
despre importanța religioasă a sărbătorii,realizam ouă încondeiate sau colorate,pregăteam surprize 
pentru cei dtragi,etc). 

Anul acesta elevii au sărbătorit Sfintele Paști în perioada vacanței. Pentru a celebra această 
sărbătoare am apelat la ajutorul și înțelegerea părinților. Inițial am stabilit cu părinții,pe grupul de 
Whatsapp, în ce  activități extrașcolare să implice copiii. Am pregătit și împărtășit un program cu 
intervalele orare, în care am organizat întâlnirile online, pe tema Sfintele Paști, cu toată clasa pe 
Zoom.  



Am încercat să propun activități extrașcolare cât mai diverse, dar copiii au desfășurat și 
activități propuse de ei și de părinții lor. Temele propuse, fișe, șabloane,imagini și clipuri video le-
am postat pe Google Classroom (aici am creat clasa noastră -clasa IA, Clasa Albinuțelor). 

Important este faptul că părinții au pregătit elevii pentru aceste activități și m-au sprijinit în 
organizarea activităților și temelor propuse. Au postat desene,poze și evenimente petrecute în familie, 
specifice sărbătorii de Paște. 

În Săptămâna Mare copiii au ajutat părinții la curățenia de Paște, au roșit ouă,au ajutat la 
prepararea bucatelor pentru masa de Paște, au realizat decorațiuni de Paște și felicitări, după 
șabloanele pe care le-am postat eu pe Classroom. 

În ziua de Paște, conform tradiției,după ce s-au trezit,copiii se spală cu apă rece într-un lighean 
unde mama pune un ou roșu și o monedă de metal și apoi îmbracă haine noi. Primesc apoi de la părinți 
,,Pasca,, care constă în pâinea sfințită adusă de la biserică. Anul acesta copii, cu coșulețe noi, au 
umblat pe la vecini și rude spunând ,,Hristos a Înviat!,, iar gazda a dat fiecărui copil câte un ou roșu 
și turtițe colorare. Umblatul după ouă a durat puțin... iar apoi împreună cu părinții unii copii au 
participat la Slujba de Paște, la biserică. 

      
În ziua a doua de Paște unii băieți au umblat cu ,,udatul,, pe la fetițele din vecini. Băieții au 

stropit fetițele cu parfum,să le meargă bine tot anul.Băiatul ajuns la casa fetei trebuie să spună căteva 
versuri: ,,Am auzit că aveți o floare,am venit s-o ud să crească mare!,,În schimbul ,,udatului,, băieții 
au primit ouă roșii sau dulciuri. 

Acţiunile desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice 
localității noastre şi diferitelor etnii, dar şi în stimularea potenţialului creativ al copiilor prin 
organizarea unor expoziţii cu lucrările elevilor, la întoarcerea la școală.  

  

 

 



 
APPRENTISSAGE EN LIGNE VS APPRENTISSAGE TRADITIONNEL 

 
PROF. EREMIA OANA -MIRELA 

 
Année après année, le débat entre apprentissage en ligne vs apprentissage traditionnel 

s’intensifie. La crise du Corona la rendu plus d’actualité, car les employés de nombreux pays du 
monde ont été forces de travailler à domicile. Ainsi, toutes les activités d’apprentissage ont 
soudainement bascule en ligne.  

L’apprentissage en ligne et l’apprentissage traditionnel en salle de classe requiert des capacités 
et méthodes différentes pour communiquer le matériel du cours. Malgré ses similitudes, chacun 
d’entre eux a ses caractéristiques uniques et ses avantages et inconvénients qui doivent être prises en 
compte par rapport à la situation d’apprentissage. Par exemple, l’apprentissage en salle de classe est 
plus pratique pour un petit groupe au même endroit, alors que l’apprentissage en ligne est plus 
applicable chez les apprenants dans plusieurs endroits différents. Par la suite, nous allons élaborer 
comment l’e-learning est différent de l’apprentissage traditionnel en salle de classe. 

L’interaction en groupe et communication. – Dans une salle de classe, beaucoup d’interactions 
se passent entre l’individu et les autres de la même classe. Comme l’apprentissage ne doit pas être 
fait seul, les dynamiques sociales dans une salle de classe contribue au processus d’apprentissage. 
L’apprentissage en ligne, par contre, pourrait demander plus d’effort pour maintenir des interactions 
entre l’instructeur et l’apprenant, ainsi que la communication entre les élèves. L’incorporation des 
forums de discussion, des messageries et emails, peut aider à encourager un sentiment de 
communauté entre les apprenants. 

L’e-learning et l’apprentissage traditionnel ont le même but, c’est-à-dire, d’assurer un 
apprentissage efficace. Finalement, chaque méthode ne serait efficace que si elle est utilisée de 
manière optimale pour le processus d’apprentissage humain. 
  



 
ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE IN PANDEMIE 

 
 FACU AURELIA-GRADINITA CU P.P NR. 7 

 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.,, 
 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care 
le urmează. 

 Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață tipuri de activități extracurriculare tehnico-
științifice, potrivite și pentru copiii din gradinițe. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile 
fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula 
pentru noul format.Cu siguranță cunoști importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât 
de ușor e atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. De ce să nu ne asigurăm că, de mic, copilul 
folosește în mod sănătos și constructiv tehnologia. 

 Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele. Dacă cele 
din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

 Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori.Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 Pentru a le diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, se explorează alături de 
copii un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă.  

 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată.Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede 
este un motiv real de îngrijorare.  

 La vârsta preșcolara, copiii sunt foarte receptivi la ce i se arata cu ajutorul imaginilor sau a 
subsitutelor.Rolul educatoarei dar si al familiei este acela de a oferi in mod gradat si in acord cu 
particularitatile de vârsta, cunoștințele necesare care motiveaza conduitele si normele oco-civice, de 
a crea si de organixa activități educative stimulative.Activitățile extrașcolare trebuie să se desfașoare 
si pe perioada pandemiei pentru dezvolatarea armonioasa a copiilor. 

  
  



 
ROLUL ACTIVITATILOR EXTRAȘCOLARE SI APLICABILITATEA 

LOR 
 

 PROF. FĂINIȘI IULIA-MIHAELA,  
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă 
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre 
structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 
anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român 
(chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). În cadrul acţiunilor şi 
implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru 
natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, 
să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, 
acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând 
nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în 
măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 

« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 



Învățarea online oferă o alternativă la clasele tradiționale; permite o anumită flexibilitate și îl 
determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina; se obține un feedback 
instantaneu. 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 
pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 
învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 
puțin eficient. 

Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce ar 
trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării 
noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele de 
învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de predare. 
Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă și să 
implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția și 
poate încuraja înșelăciunea. Ca profesor pentru, am început să încorporez platformele digitale în 
demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-I implice pe elevi foarte 
bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată 
pentru a completa planurile de lecție cu material digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul 
dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne 
conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații. Avantaje ale învățării online 
sunt: 

- Oferă o alternativă la clasele tradiționale; 
- Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina; 
- Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea 
tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala 
de clasă. 

Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței 
elevilor. Aceștia au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 

Învățarea online favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea 
online, pot împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul 
didactic. 

Există însă și dezvantaje ale învățării online: 
- Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 
vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 

- Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor 
și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a 
crescut și volumul lor de muncă. 

- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
- Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
- Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai 

multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt 
mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, 
pentru că acolo are loc educația. 



Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă 
nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 

Printr-o implicare a tuturor cadrelor didactice în activitățile online, cu devotament, imaginea 
școlii poate fi promovată în sens pozitiv. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista învăţămăntului 

preşcolar, 3-4/2006,  
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 

« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 

Bucureşti, 2007 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR. FANA ELENA-ROXANA 
 GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 29 SIBIU 

 
De la mic la mare, trecem cu toții printr-o perioadă delicată, generată de pandemia cu Covid-

19, ceea ce determină implicit, schimbarea într-o oarecare măsură a stilului nostru de viață și 
necesitatea abordării unor noi comportamente adaptate în contextul actual. 

Comportamentele adaptative ne ajută să depășim cât mai repede și mai ușor situațiile cu care 
ne confruntăm, ne facilitează orientarea către aspectele ce susțin eficient rezolvarea problemelor într-
o manieră pozitivă și prin urmare ne confruntăm mai bine cu obstacolele care apar în calea noastră. 

Activitățile extrascolare s-au mutat exclusiv în mediul online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care își doresc să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Se știe de asemenea că activitățile extrascolare în pandemie joacă un rol important în formarea 
personalității sau a unor competențe ale copilului, atat pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă, cât și pentru formarea personalității sau a unor competențe ale copilului. 

Cea mai importantă epocă din viața omului este copilaria. Copilăria este destinată descoperirii 
frumosului din viața înconjurătoare și din opere de artă. 

Este foarte important ca preșcolarul pe lângă activitățile de învățare să desfășoare și activităti 
extrașcolare.Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, au un scop 
precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor 
în afara grupei. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că ,,oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă,, dacă se folosesc metode și 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare. 

În formarea personalității copiilor prin activitățile extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil 
de viață civilizat, stimularea comportamnetului creativ în diferite domenii.Un rol important îl 
reprezintă de asemenea temele cu caracter ecologic și alimentație sănătoasă. 

Educația ecologică ajută copii să afle cât de important este mediul înconjurător pentru viața 
oamenilor, cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și de cum pot promova obiectivele 
turistice din comunitatea lor. 

Copilul își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, capacitatea de a găsi soluții la problemele 
mediului înconjurător și curajul de a încerca experiențe care să ii facă viața mai frumoasă.Acest tip 
de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de vârste fragede, pentru că sunt diversificate pe 
grupuri mici și pentru adolescenti. 

Chiar dacă în perioada pandemiei este diferită desfășurarea activităților extrașcolare să nu uităm 
că este necesar să valorificăm toate oprtunitățile și mijloacele pe care le deținem astfel, încât părinții 
și copiii să simtă că în acestă perioadă dificilă ei au tot sprijinul nostru, să suținem necesitatea 
respectării regimului zilei, alimentației sănătoase, practicarea exercițiilor fizice, lectura și nu în 
ultimul rând jocul în toate formele ei. 

Nu trebuie să uităm că acum mai mult ca oricând trebuie să fim solitari, să manifestăn un 
comportament responsabil, să comunicăm cu cei mici, sa încercăm să ii încurajăm, sa le oferim 
oprtunități de dezvoltare de competențe si abilități, să cultivăm emoții pozitive, să inserăm momente 
de relaxare utile și instructive. 

Educația înseamnă adaptabilitate! 
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ACTIVITATI EXTRASCOLARE IN PANDEMIE 

 
 PROF. PT. INV. PRESCOLAR, FANCA FLORICA 

 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 

şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.  

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare şi urmăresc îmbogăţirea 
informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor 
dintr-un domeniu, ajută copilul la integrarea în viaţa socială, susţin folosirea timpului liber într-un 
mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor. 

 În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 
fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile 
extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor 
lor, iar conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în 
cadrul activităţilor didactice. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună 
şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi care au structură aparte, diferită de clasica 
metodă de predare-învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora 
anumite înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. 

 Preşcolarii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul 
să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de 
viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, se realizează într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu 
implică doar învățarea formală, clasică şi astfel reușim să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem 
dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev. 

 Declanşarea pandemiei au mutat activităţile curriculare şi activitățile extracurriculare 
exclusiv în online, iar acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii 
într-o învățare continuă. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici 
descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Din seria activităţilor extraşcolare desfăşurate în grădiniţă amintim: excursiile, piesele de 
teatru, spectacolele, atelierele creative, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică. 

Ca şi exemple voi enumera câteva tipuri de activităţi pe care le-am experimentat în această 
perioadă. În cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce 
copiii au observat pe planşele proiectate anumite animale domestice sau sălbatice am propus o 
activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice online cu scopul de a-şi fixa şi aprofunda 
cunoştinţele legate de aceste animale. După turul virtual în grădina zoologică, copiii au avut ca sarcina 
să îşi aleagă un animal vizionat şi împreună cu părinţii să afle cât mai multe curiozităţi despre el. Ne-
am întâlnit pe Meet şi fiecare a prezentat animalul cu toate curiozităţile descoperite, apoi am schimbat 
impresii. Astfel au aflat lucruri noi atât de la ghidul virtual sau descoperindu-le singuri sau de la 
colegi. 

După o activitate de educarea limbajului când am audiat o poveste, le-am propus copiilor să 
punem în scenă un mic teatru. Am distribuit rolurile si am memorat replicile din textul poveştii. La 
momentul stabilit am desfăşurat teatrul. Copii au fost foarte încântaţi, iar conţinutul poveştii a fost 
foarte bine fixat, mesajul poveştii a avut un impact emoţional deosebit. 

Fiecare părinte a improvizat un loc special pentru creație în cameră și ne- am înscris la un curs 
online de pictură, astfel că am avut şansa să evadăm în natură sau oriunde în lume . Ca finalitate, cu 
ocazia zilei de 8 martie am organizat un atelier de creaţie şi am pictat felicitări atât pentru mamele 



noastre cât şi pentru alte mămici. Creaţiile le- am publicat într-o expoziţie pe pagina de facebook a 
grădiniţei.  

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Dupa activităţile de observare a legumelor timpurii, le-am propus părinţilor 
şi copiilor să pregătească o salată sănătoasă. Este o ocazie excelentă pentru părinţi de a găti împreună 
cu copilul său și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată, de aceea ca şi activitate 
extrașcolară am recomandat lecțiile de nutriție, cursurile sau atelierele de gătit online unde cei mici 
vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar îi va ajuta şi să își va formeze obiceiuri 
sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

 Iată că se poate găsi o modalitate de petrecere a timpului de calitate, că putem să îmbinăm 
activităţile didactice cu activităţile extraşcolare chiar şi in mediul online. 

 Relaţia educator- copil-familie a devenit mai puternică, am trăit împreună experinţe valoroase 
pe care le vom transforma în amintiri, ne-am bucurat împreună şi ne-am păstrat entuziasmul, 
frumuseţea, puterea, credinţa şi iubirea. 

  
  



 
IMPACTUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE IN 

DEZVOLTAREA PERSONALITATII ELEVILOR DIN INVATAMANTUL 
PRIMAR 

 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: FANGLI GETA-ORESIA 

LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA 
MARAMUREŞ 

 
 Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu 

activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii 
întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

 Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

 Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

 În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață.Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-
culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate 
de trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

 Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste 
domenii de activitate. 

 Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

 Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei . Ei pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte sau 
compuneri. 

 Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

 Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

 Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, 
de desen, între clase paralele, dar am participat şi la concursuri județene de creatii plastice, unde am 
obținut multe premii .  

 În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale, astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 



 Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar când am coordonat 
clasa a IV-a, am încercat să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

  
 Pandemia ne-a afectat pe toţi, dar chiar dacă stăm acasă, există multe posibilităţi de a vizita 

muzee virtual. 
 Iată câteva din activităţi pe care le-am organizat cu elevii mei. 
 
1. „Bunicii mei extraordinari!” 
2. Suntem bucătari pricepuţi! 
3.Activitate practică de gospodărie 
4. „JOCURILE COPILĂRIEI ‚‚Jocuri în familie” 
5. ,,Pietricele cu personalitate,, 
6. ,,DORINȚELE MELE’’ 
7.Experimente distractive şi educative 
8.Picturi cu nisip 
 În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 
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ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE INTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FARCAȘ FLORENTINA 

 
 Activităţile extracuriculare - sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la 

grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De 
aceea, grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru a-i atrage pe copii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 
pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual.  

Dintre activităţile pe care le putem desfășura la grupă, în modul tradițional- putem aminti: 
• serbări desfăşurate cu diferite ocazii: Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc.; 
• desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă; 
• activităţi realizate cu ocazia zilei de 1 Iunie; 
• activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie; 
• activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi alte instituţii  
• activități gospodărești; 
• vizite la unele instituții ale municipiului; 
• vizite la renumitul ”Castel al Huniazilor”; 
• plimbări în natură, etc. 
Activități ce se pot derula în mediul on-line pot fi : 
• vizită la muzeu on-line 
• diferite concursuri 
• vizionare de emisiuni muzicale 
• discuții cu medici on-line 
Cât despre activitățile desfășurate în mediul on-line, apărute în urma unui context nefericit și 

impuse de către autorități, acestea au fost desfășurate în funcție de pregătirea fiecărui cadru didactic, 
de resursele materiale ale părinților, de disponibilitatea acestora . Din păcate o mare parte din 
preșcolarii unităților nu au dispus de mijloace tehnologice necesare pentru a desfășura activitățile 
propuse. Anul acesta fiind desfășurate activități on-line un obicei tradițional ”vopsirea ouălor„ a fost 



desfășurat și el tot on-line. Sub îndrumarea educatoarei copiii au ”vopsit ” ouă cu ajutorul hârtiei 
creponate, iar rezultatele au fost foarte satisfăcătoare, copiii fiind foarte mândrii de ”capodoperele ” 
lor. 

Așadar, activitățile extrașcolare realizate în mod tradițional sunt net accesibile tuturor 
preșcolarilor, față de cele on-line care necesită dispozitive și conectivitate la internet, disponibilitate 
din partea părinților pentru a ajuta la conectare sau chiar la ajutorul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 
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ACTIVITǍTILE EXTRASCOLARE 

 
FARCASIU OTILIA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 
 
Activitǎţile extraşcolare vizeazǎ dezvoltarea unor aptitudini, talente, şi stimularea creativitǎţii 

în diferite domenii. Prin activitǎţile curriculare şi extracurriculare se dezvoltǎ gândirea şi se 
stimuleazǎ implicarea tinerilor în diverse activitǎţi prin care aceştia învaţǎ sǎ ia decizii şi sǎ devinǎ 
responsabili. 

Chiar dacǎ, de obicei activitǎţile se desfǎşoarǎ normal, în ultimul timp acestea s-au mutat în 
mediul on-line. Printre aceste activitǎţi sunt vizionarea unor piese de teatru, a unor filme, opere 
muzicale, jocuri de culturǎ generalǎ, spectacole, competiţii sportive, se poate face turul on-line al 
unor muzee, şi altele. Toate acestea ajutǎ la îmbogǎţirea cunoştinţelor, a culturii generale. Ei pot 
urmǎri documentare istorice sau documentare despre anumite zone geografice de pe planetǎ. 

Prin toate aceste activitǎţi elevii vor conştientiza frumuseţea geograficǎ a lumii, ocrotirea 
mediului înconjurǎtor, istoria ţǎrii şi a lumii, importanţa artei şi a frumosului. Se dezvoltǎ astfel 
gândirea, creativitatea, sensibilitatea, sentimentul patriotic, simţul practic şi are loc lǎrgirea 
orizontului cultural. 

Activitǎţile extraşcolare trebuie bine pregǎtite pentru a fi interesante şi pentru a-i captiva pe 
elevi, pentru a le stârni interesul. Ele aduc bucurie şi cunoaştere în acelaşi timp. Profesorul trebuie sǎ 
dea dovadǎ de creativitate, sǎ punǎ în valoare posibilitǎţile şi resursele. Organizarea trebuie sǎ fie 
ingenioasǎ, recreativǎ, placutǎ, iar participarea sǎ fie consimţitǎ. 

Aceste activitǎţi contribuie la dezvoltarea armonioasǎ a copiilor şi îi pregǎteşte pentru viaţǎ. 
 
Sitografie : 
https://www.eduform.snsh.ro 

  

https://www.eduform.snsh.ro/


 
ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE - INTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF.FARCUȚ ADRIANA IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,PETRU MIHEȘ’’ MEZIAD, JUD. BIHOR 

 
Prezentare... activitatea realizată cu scopul de a evidenția modul în care copiii au 

sărbătorit Sfintele Paști, tradiții și obiceiuri… altfel, pictură și poezie. 
 
IZVOR DE RAI 
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,  
Noi te vom iubi mereu. 
Pentru pacea ce ne-o dai,  
Din mila mare ce o ai. 
 
Pentru noi, ai tăi copii,  
Lângă Dumnezeu să ne ții. 
În frumosul nostru Ardeal,  
Într-o vale peste deal. 
 
Preacurată Sfăntă Doamnă,  
Ne închinăm la a Ta Icoană. 
Te cinstim și Te iubim,  
Pentru pacea ce-o primim. AMIN 

 
 
 

 
 
CHEMAREA 
Veniți la rugăciune,  
Veniți să-I mulțumim,  
Cu toții printr-o plecăciune,  



Și laudă să ÎI slăvim. 
Avem nevoie de părinți,  
De frați și de bunici. 
Dar Cartea Sfântă să citiți,  
Să nu vă depărtați de mici. 
Veniți la rugăciune,  
Cei mari, dar și cei mici. 
Iisus, de toate ne dăruiește,  
Pentru că ne iubește 

  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROFESOR FAUR EVA - MONICA 
C.E. "PARTENIE COSMA" ORADEA 

 
Activitățile extrașcolare reprezintă o parte integrată în procesul instructiv-educativ al 

educabililor. Valențele formative ale acestor activități sunt numeroase, în special în situația în care 
aceste se desfășoară în mod tradițional.  

Dintre avantajele activităților extrașcolare se pot aminti: dezvoltarea abilităților de comunicare, 
a capacității de a gestiona diferite conflicte, de a rezolva diferite probleme/situații, de a stimula nevoia 
de cunoaștere, capacitatea de relaționare cu diferite persoane, stimularea nevoii de 
cunoaștere/autocunoaștere, orientarea profesională, dezvoltarea de noi perspective ale elevilor. 

Activitățile extrașcolare în forma lor tradițională pot îmbrăca diferite forme: vizite tematice, 
excursii, activități de voluntariat, proiecte educative, concursuri pe teme extracurriculare, vizionarea 
unor filme, piese de teatru, workshop-uri, activități sportive etc. 

În alegerea celei mai potrivite activități extrașcolare se pot ține cont de următoarele aspecte:  
• Vârsta elevului, interesele acestuia; 
• Motivația intrinsecă sau extrinsecă a elevului; 
• Rezultatele așteptate/dorite în urma participării la diferite activități; 
• Personalitatea elevului; 
• Performanțele școlare al elevului; 
• Disponibilitatea elevului, a familiei; 
• Colectivul din care elevul face parte; 
• Aspirațiile elevului. 
O provocarea majoră a profesorilor în situația actuală este transpunerea în mediul virtual al unor 

activități extrașcolare astfel încât acestea să fie în avantajul educabililor. 
Problematica majoră a învățării online este dată de lipsa efectivă a contactului cu cei din jur, 

însă accesul la informații în timp real pot reduce din efectele nefaste ale activităților online. 
Pentru o imagine mai clară a oportunităților oferite de activitățile extrașcolare desfășurate în 

mod tradițional sau online se poate realiza o analiză a celor două medii de învățare: 
 

Activități școlare desfășurate în mod tradițional Activități școlare desfășurate în mod online 
Contact direct cu cei din jur;  Lipsa contactului uman; 
Reușita activității depinde de mai mulți factori 
(persoane implicate, evenimentul la care se 
participă); 

Reușita activității depinde de măiestria celui 
care conduce activitatea, transmiterea în timp 
real, existența conexiunii la internet; 

Sunt mai atractive pentru elevi și profesori; Sunt mult mai accesibile pentru elevi și 
profesori din punct de vedere financiar și al 
timpului alocat; 

Se pot desfășura doar în anumite condiții; Desfășurarea acestora este condiționată de 
accesul la internet; 

Rezultatele, impactul acestor activități este deja 
bine cunoscut. 

Impactul activităților online asupra elevilor se 
studiază în prezent ca urmare a implementării 
recente a diferitelor platforme educaționale. 

Ca și o concluzie la cele prezentate mai sus se poate afirma că activitățile extrașcolare 
desfășurate în mod tradițional prezintă o serie de avantaje clar dovedite științific, în timp ce activitățile 
extrașcolare desfășurate în mod online sunt în continuă dezvoltare/perfecționare sub influența 
tehnologizării.  



Deși activitățile desfășurate online sunt recent utilizate, acestea reprezintă o provocare a 
cadrului didactic și nu numai de a reuși să dezvolte/formeze competențe, abilități necesare pentru a 
asigura dezvoltarea echilibrată sub aspect emoțional, cognitiv al elevului. 
  



 
 IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII PENTRU 

REALIZAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 
 

 REFERAT REALIZAT DE PROF.INVAȚAMANT PRIMAR  
 FECHETE ADRIANA  

 
 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinții elevilor pe care ii îndrum în luarea deciziilor 

corecte pentru educatia propriilor copii, parteneriat intitulat „Un singur țel doi parteneri „. 
 Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menținerii unității de cerințe în educația 

copilului, necesitatea unei legături reale între școală și familie ca parteneri egali în educatia 
copilului.Scopul acestui parteneriat este implicarea și participarea reală a părinților în activitatea la 
clasă și la cele extracurriculare 

Obiectivele majore a acestui parteneriat sunt: 
- Formarea părinților în spiritul ideii de parteneri egali în educația copiilor 
- Convingerea părinților pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului și a grupului în 

ansamblu 
- Implicarea părinților în atragerea de resurse necesare pentru buna funcționare a procesului 

instructiv educativ 
- Achiziționarea de către părinți a unor informații și cunoștințle pe care să le folosească în 

educarea propriilor copii 
- Organizarea de excursii școlare. 
 Învățământul școlar primar este o etapă foarte importantă și responsabilă în cadrul sistemului 

de învățămant.El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduuă și ordonată dintr-o 
colectivitate mereu în schimbare și într-o continuă competitivitate. 

 Școala îl învață pe elev să se situeze în societate și să se obișnuiască cu cerințele si realitățile 
sociale.Educația în familie constituie prima scoală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială.Familia este prima instituție socială care se ocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației 
care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea copilului în școala acesta trăiește în două lumi diferite, una a familiei colorată 
de afectivitatea primei copilării, cealaltă a școlii încărcate de exigențe și promisiuni ale viitorului. 

Folosirea metodelor interactive, discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea de 
probleme în grup asigură acele condiții optime ca elevul să se afirme atat individusl cât și colectiv. 

 Prin acest parteneriat am ajutat copiii să treacă peste rețineri să-și exprime în mod direct 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele 
lor.Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unei opinii ci și respectul pentru părerile colegilor 
și adevărul părinților..Calitatea procesolr de comunicare ce se stabilește în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui.Învățătorul trebuie să dețină bune calități de 
mediator pentru a ușura procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere bazate pe încredere între 
elevi și între sine. 

 În domeniul colaborării școală familie punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a 
părinților de către învățătoare a familiei și a climatului familial.Activitatea educativă îmbracă și în 
școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 

- Comitetul de părinți 
- Consiliul reprezentativ al părinților 
- Vizitele la domiciliu 
- Corespondența cu părinții 
- Consultațiile pedagogice 
- Implicarea părinților în activitățile școlii 
- Activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri) 



- Consultații la cererea părinților. 
 Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai profitabilă și democratică formă de 

colaborare a învățământului cu familiile elevilor săi.Pentru învățător înseamnă un cadru de 
manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și 
de mobilizare a părinților într-un parteneriat real prilej pentru a învăța și el din experiența părinților. 

Adunările colective pentru părinți sunt prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative de informare pedagogică avizată. 

 În concluzie familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ și de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare si formare al copilului. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

FEER ANDREEA 
  
 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber. 

 O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea 
activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, 
deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe 
lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a 
materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

 În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta 
roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria 
lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi 
intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

 Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături 
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. 

 Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de 
Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale 
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 



 Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm. Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul 
activităţilor extracuriculare. 
  



 
EXEMPLU DE ACTIVITATI EXTRASCOLARE ONLINE 

 
UNITATEA DE INVAȚAMANT: GRADINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT STEP BY STEP BAIA MARE 
PROF. FEKETE CORINA CRINA 

 
În fiecare an, copii sau adulți, suntem fascinați de trezirea la viață a întregii naturi care, prin 

caracterul său viu și dinamic, trezește interesul, tuturor. Curiozitatea pe care o manifestă copiii față 
de mediul înconjurător trebuie permanent menținută și transformată într-o puternică dorință de a afla 
cât mai mult și de a înțelege, încă de la o vârstă cât mai fragedă, ceea ce se întamplă dincolo de 
aparențe. Copiilor le place să exploreze, să se joace în aer liber, în parcuri, sub copacii din curtea 
casei sau a grădiniței. Aflați în natură, în preajma copacilor, ei dobândesc, pentru lumea lor interioară, 
admirația, sentimentul de ocrotire, armonia formelor și a culorilor.  

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi 
bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea preşcolarilor cu o conştiinţă şi o 
conduit ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ ori extraşcolar 
chiar și în activitățile online. Educaţia ecologică o putem realiza chiar și online, fiind un domeniu 
extrem de generos, interesant şi atractiv pentru majoritatea preşcolarilor. Preşcolarii nu trebuie 
bombardaţi cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicați în cât mai multe activităţi practice variate şi 
mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii senzoriale în plină dezvoltare la preșcolari. 
Atât în activitățile online formele de realizare sunt diversificate: observaţii, experimente, memorizări, 
activități matematice, activități artistico-plastice, activităţi practice, drumeţii, jocuri de mişcare, jocuri 
distractive, vizionări de emisiuni TV, labirinturi ecologice, etc. Prin aceste activităţi preşcolarii 
dobândesc cunoştinţe, atitudini şi motivaţii pentru a acţiona individual ori în echipă împreună cu 
colegii şi educatoarea online la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului înconjurător.  

  
În întreaga muncă de educaţie ecologică online cu preşcolarii trebuie să ajungem la convingerea 

că mediul natural nu poate fi protejat numai într-o zi, ci în toate cele 365 de zile ale fiecărui an, în 
fiecare clipă a fiecărei zile, de toţi locuitorii planetei.  



 
 
Prin activitățile extrașcolare online, ne-am propus să direcționăm toate acțiunile spre 

dobândirea unor cunoștințe şi deprinderi accesibile preșcolarilor, despre protejarea Planetei și spre 
educarea unor comportamente și conduite de respect, protejare și mai ales îngrijire față de mediul 
înconjurător. 

Paleta de activităţi extrașcolare online, adaptate nivelului de vărstă şi înţelegere al copiilor 
noştri, subliniază importanța pe care trebuie să o acordăm planetei noastre, conștientizand că, 
sănătatea este darul cel mai de preț pe acest Pământ şi, pentru asta avem nevoie de o Planetă verde și 
curată, pe care să o protejam şi ocrotim !!!  
  



 
 PARTENERIATUL CU PARINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITAȚILOR EXTRASCOLARE 
 

SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU‶ DEJ, JUD.CLUJ 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR FEKETE MIHAELA 

HORTENZIA 
 
Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala 

și este nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin 
urmare, școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și 
necesitatea unei relații cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini 
funcția eficient și complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să 
gânduri despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni 
față de copil. Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare 
în viața de zi cu zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și 
să transfere și să aplice cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se 
realizează această interrelație și uniune între educația formală și cea non-formală. 
Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul 
de viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului 
educativ, performanța și modul de lucru. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot 
felul care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care 
au contribuit sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale 
părinților cu tutori, ateliere de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și 
broșuri părinților, acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la 
întâlniri în clasă, discuții personale, grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, 
jocuri. 

O astfel de activitate am organizat cu elevii și părinții clasei a IV a . Am încercat sa facem o 
activitate de voluntariat prin care să ajutăm copiii si bătrânii aflați de la centrul de îngrijire de la 
Mănăstirea Dumbrava, jud.Alba . Fiecare elev a pregătit câte un pachet cu haine, jucării sau rechizite 
si s-a donat o suma de bani pentru a cumpăra alimente necesare preparării micului dejun . Copiii erau 
entuziasmați de ideea oferirii pachetelor si asteptau cu bucurie plecarea în mica noastră excursie. Am 
fost primiți în sala de mese a mănăstirii si acolo au așezat toate cele aduse . Copiii au fost puțin 
dezamăgiți că nu s-au întâlnit cu copiii din centru, deoarece erau la scoală. S-au bucurat în schimb de 
vizita în mănăstire si de mica gradina zoologică pe care au descoperit-o acolo. 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii 
simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, 
sunt atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operațional, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia 
să se afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip 
de activitate, să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a 



temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa 
de elevi . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

 FERCHE ALINA 
 
 Parteneriatul gradiniță-familie se referă la construirea unor relații pozitive intre familie și 

gradiniță, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect pozitiv asupra copiilor. Părinții 
trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar și cu percepția pe care o are grădinița despre 
calitățile și problemele copilului. 

 După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici copilul 
ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele 
geometrice, desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice… 
Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi părinţii care trebuie 
să vorbească cu copilul permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o carte cu imagini frumoase, 
chiar şi să se joace împreună.  

 Pe parcursul anului școlar, întâlnirile constante de comunicare, directă sau online cu parinții, 
vor constitui principala sursă de informații. 

 Prima ședință cu părinții preșcolarilor înscriși în anul școlar 2020-2021 în grupa mică s-a 
desfășurat online. 

 În cadrul ședinței cu părintii s-au discutat și s-au dezbătut numeroase aspecte precum: 
descrierea succintă a grădiniței, a programului de funcționare și a regulilor ce urmează a fi respectate, 
s-au reactualizat regulile sanitare precum și drepturile și obligațiile prevazute în Regulamentul de 
Ordine interioară a instituției; categoriile de servicii care se oferă în instituția de învățământ; structura 
anului scolar ; agenda unei zile la gradiniță cu toate activitățile specifice: activități de dezvoltare 
personală, rutine, activități pe domenii experiențiale, cu particularitățile de organizare a programului 
în funcție de regulile de distanțare și igienă impuse de contextul postpandemic; programa activităților 
instructiv –educative; eventualele dificultăți de adaptare pe care copiii le pot întâmpina la debutul 
frecventării gradiniței sau pe parcurs; parteneriatul gradiniță/ educatoare-parinți și ce presupune 
acesta, cu accente pe demersurile ce trebuie făcute împreună pentru a păstra starea de siguranță și 
sănătate atât pentru copiii și familiile lor, cât și pentru personalul grădiniței; alegerea membrilor 
Comitetului de părinți; precizări asupra modalităților prin care educatoarea va ține legătura cu părinții; 
discutarea unor aspecte organizatorice care țin de completarea diferitelor chestionare, formulare, 
acorduri. 

 Jurnalul de corespondență online dintre familie și gradiniță este conceput și utilizat de către 
educatoare în parteneriat cu părinții preșcolarilor. În cadrul acestui jurnal, atât părinții, cât și 
educatoarea pot interveni zilnic, săptămânal și pot realiza notițe privind comportamentul copilului; 
modul în care a parcurs online sau față în față activitățile propuse: se pot include și măsuri 
ameliorative propuse de cadrul didactic. Acest material este un instrument care poate fi creat prin 
intermediul aplicațiilor Google, oferind posibilitatea completării în timp real și vizualizării datelor 
consemnate. 

 O alta sursa de informare a parintilor si de comunicare cu acestia este Platforma Facebook, 
grupurile de Facebook sau site-ul gradinitei. 

 Consilierea părinților, informările periodice privind adaptarea copilului și progresele acestuia 
pot fi realizate cu ușuriță prin intermediul unor scrisori de corespondență sau întâlniri online 

 Dacă familia va fi implicata de la început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-
familie este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui 
parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei sale.  
  



 
OBICEIURILE IN FAMILIE ȘI EFECTELE LOR ASUPRA 

DEZVOLTARII PERSONALITAȚII TINERILOR  
 

PROF. FERENCZ IRMA 
 
Într-un articol apărut în revista APA PsycInfo (Wolin, 1984) din Statele Unite ale Americii, 

scris de către un grup de specialiști în psihologia familiei, au menționat importanța ritualurilor în 
dezvoltarea personalității unui individ. Au susținut printre altele că puterea acestor ritualuri, serbări, 
tradiții și interacțiuni din familie explică trei procese importante, și anume: transformarea, 
comunicarea și stabilizarea anumitor trăsături de personalitate.  

De asemenea, o familie puternică și sănătoasă, poate interveni în crearea unei atmosfere 
prietenoase, de siguranță, întărește relațiile și conexiunile din cadrul familiei și ajută membrii acesteia 
în momentele grele ale vieții.  

Pentru copii și pentru tineri existența unei familii cu obiceiuri și ritualuri specifice, 
născute pe parcursul a mai multor generații, influențează pozitiv starea lor sufletească, ajută 
dezvoltarea unor trăsături ale caracterului și crește capacitatea de a construi relații trainice, 
de-a lungul vieții lor.  

Obiceiurile familiale îndeplinesc, de obicei, trei funcții principale:  
1. Funcția de stabilizare - asigură continuitatea proceselor familiale și ajută la păstrarea unității 

în timpul schimbărilor (trecerea dintr-o etapă a ciclului de viață în alta). Cu toate acestea, ritualurile 
de familie trebuie, de asemenea, să fie reînnoite din când în când în funcție de vârsta membrilor 
familiei.  

2. Funcția de socializare – oferă un cadru propice pentru dezvoltarea cognitivă și 
emoțională a copilului, ajută la dezvoltarea unor comportamente adecvate (considerate 
normale din punct de vedere social). 

3. Funcția de creare a identității – se referă atât la identitatea familiei cât și la cel 
individual dar în contextul familial. (Crespo, 2008) 

Ritualurile din familie sunt pline de emotie, reprezintă un mod de comunicare între membrii 
familiei și pot avea o semnificație simbolică. De exemplu, un termen utilizat în mod obișnuit într-un 
mediu familial, un joc de cuvinte care înseamnă altceva pentru un străin sau poate nici nu este de 
înțeles.  

Aceste evenimente sunt importante nu numai în prezent, ci și în trecut și în viitor, deoarece pot 
fi transmise din generație în generație, afișând continuitate și comuniune. Activități pozitive care se 
desfășoară în mod regulat, în același timp și în același mod, consolidarea previzibilității, securității și 
stabilității; care au o importanță deosebită în copilăria timpurie.  

Crespo și colegii săi (Crespo, 2008) au desfășurat o cercetare în 2008, intervievând 713 
adolescenți și au concluzionat că existența ritualurilor familiale are un efect deosebit de pozitiv asupra 
stării de spirit a tinerilor.  

De asemenea, cuplurile căsătorite care au petrecut mai mult timp și energie pentru a pune bazele 
unor ritualuri de familie pot fi caracterizate printr-o relație mai bună și mai strânsă. În Ungaria, în 
2005, s-a realizat o cercetare care a arătat că în familiile puternic tradiționaliste, cu serbări și obiceiuri 
stricte, membrii familiei au raportat niveluri mai scăzute de stres față de celelalte tipuri de familii.  

Pornind de la aceste considerente, putem susține ideea că este în interesul familiei în general și 
al copiilor în special, menținerea și cultivarea tradițiilor.  

O astfel de tradiție este sărbătoarea Paștelui, care are origine păgână, fiind organizată în cinstea 
Soarelui, la data echinocțiului de primăvară. Din acest motiv, data sărbătorii Paștelui nu este stabilă, 
ea fiind reglementată conform fazelor lunii. Iepurașul de Paște este o rămășiță a sărbătorii păgâne 
Eostre, o zeiță anglo-saxonă, al cărui simbol a fost iepurele. Schimbul de ouă este un obicei vechi, 
celebrat de multe culturi.  



În zilele noastre, sărbătoarea Paștelui, este celebrată cu cadouri și produse tradiționale. Acest 
obicei păgân a fost preluat ulterior de biserică și a devenit în timp un eveniment important, o 
sărbătoare al familiei, care se adună cu această ocazie; mănâncă preparate specifice fiecărei familii, 
se vopsesc ouă roșii și se dau cadouri simbolice, sub formă de flori și dulciuri membrilor familiei. De 
fapt, este timpul dedicat oamenilor dragi, timpul de relaxare pentru adulți și de învățare a cutumelor 
pentru copii.  

În concluzie, putem afirma în mod clar că, în lumea noastră în schimbare rapidă, merită, să 
cultivăm, să facem loc și să menținem tradițiile, activitățile, comportamentele și formele de 
comunicare familiale din care nasc amintiri pozitive, care ne fac să ne simțim bine, ceea ce ne întărește 
angajamentul față de familia noastră și ne susține identitatea.  
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TRADIȚII DIN MOLDOVA 

 
INV., FERLOVICI GABRIELA 

ȘC. GIMN. M. C. EPUREANU”, BARLAD 
 
Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare în calendarul creştin, fiind însoţită, în 

România, de numeroase tradiţii şi obiceiuri, unele moştenite din generaţie în generaţie. Prin şi pentru 
aceste tradiţii, unele dintre cele mai frumoase din lume, sărbătoarea Învierii este prilej de reunire a 
familiei în jurul mesei cu preparate tradiţionale, este motiv de bucurie şi de optimism. 

În noaptea de Înviere, credincioşii obişnuiesc să meargă la biserică, să ia lumină şi să cânte 
Învierea Domnului. Oamenii aduc acasă „lumina” – lumânarea aprinsă direct de la cea aprinsă de 
părinte în Altar –, unii obişnuiesc să facă o cruce mică pe pragul de sus al uşii gospodăriei sau pe 
peretele dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, iar cei mai mulţi păstrează lumânarea de la Paşte 
şi o aprind peste an, în cazul unor mari necazuri, boli sau în situaţia unor feneomene meteo extreme. 

O credinţă larg răspândită în România este aceea că cei care pleacă din această lume în ziua de 
Paşti merg direct în rai, porţile acestuia fiind deschise în această zi, şi, de asemenea, având în vedere 
că cerurile se deschid, sufletele răposaţilor se întorc acasă, pentru a-i proteja pe cei dragi. 

De asemenea, cei născuţi în ziua de Paşte se spune că vor avea o viaţă luminată şi plină de 
noroc. 

Masa de Paşte este construită în jurul preparatelor din carne de miel – ciorbă, friptură sau drob 
– simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea. 

Un alt simbol al sărbătorii îl reprezintă Pasca preparată de obicei sâmbăta dimineaţa, care este 
dusă spre sfinţire la biserică la slujba de Înviere, alături de coşul bucatelor preparate pentru sărbătoare. 
A doua zi dimineaţa, unii credincioşi, mănâncă din sfânta Pască în loc de anafură sau Sfintele Paşti. 

 Se spune că de Înviere este bine ca oamenii să fie îmbrăcaţi cu o haină nouă, care ar simboliza 
purificarea. De asemena, nu este bine ca de Înviere să se doarmă, fiindcă restul anului va aduce 
somnolenţă, ghinion sau recolte slabe. În ziua de Paşti se mai spune că nu e bine să se consume oul 
cu sare, fiindcă autorul va transpira tot anul, iar Pasca, sau anafura sunt considerate tămăduitoare dacă 
se păstrează peste an bucăţele din acestea. 

 Tot legat de ou, se spune că masa de Paşti trebuie să se începă cu consumul unui ou, existând 
credinţa că astfel trupul va fi sănătos întreg anul, apoi peşte – pentru a fi sprinten precum acesta – şi 
mai apoi pasăre – pentru a fi uşor ca aceasta. 

 O altă tradiţie arată că dacă în ziua de Paşti prima persoană care intră în gospodărie este bărbat, 
acolo va exista noroc peste an. Acestea sunt tradiţii şi obiceiuri larg răspândite la nivelul ţării în 
comunitatea creştin-ortodoxă. 

 În Moldova, în noaptea de Înviere, după slujba de la miezul nopţii, credincioşii obişnuiesc să 
însoţească momentul Învierii prin pocnitori care semnifică alungarea spiritelor rele. Coşul de bunătăţi 
care se duce la sfinţit la biserică este pregătit strict după cele transmise din moşi-strămoşi: aici sunt 
aşezate, alături de bucate, seminţe de mac, sare, zahăr, făină, ceapă şi usturoi – simbolurii ale bucuriei 
de peste an. Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, bani, flori, sfeclă roşie cu hrean şi ouăle 
roşii. De asemenea, coşul este acoperit un pled cusut cu modele specifice zonei. Există o simbolistică 
specifică pentru sfinţirea celorlalte componente ale coşului cu bunătăţi: macul este aruncat în râu 
pentru a alunga seceta, sarea aduce belşug peste an, zahărul sfinţit este element tămăduitor pentru 
vitele bolnave, ceapa şi usturoiul au rol de protecţie împotriva insectelor, făina se presară pe câmp 
pentru ca rodul grâului să fie cel aşteptat. 

 Tot în Moldova există tradiţia ca fetele nemăritate să meargă la biserică şi să spele clopotniţa 
cu apă neîncepută, iar dimineaţa trebuie să se spele cu aceasta pe faţă existând credinţa că astfel vor 
fi curtate de băieţii „de însurat” din localitate. La rândul lor, flăcăul care iubeşte o fată nemăritată 
trebuie să meargă la casa acesteia şi să-i ofere un ou roşu. 



 În unele zone din Moldova există tradiţia ca în dimineaţa Învierii, preotul să meargă el pe la 
casele oamenilor – aşezaţi în formă de cerc, cu lumânări aprinse – pentru a sfinţi coşul cu bucatele 
pascale. 

În zona Bihorului, există o tradiţie care arată că oul împodobit de Paşte prevesteşte norocul: 
dacă după 40 de zile acesta nu se strică, atunci persoana va fi norocoasă. 
  



 
ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE IN MEDIUL ON-LINE 

 
PROF.INV.PRIMAR FEROIU ELIZA 

LICEUL TEORETIC „DUILIU ZAMFIRESCU” ODOBEȘTI 
 
Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori –„Descoperirea copilului”) 

Dacă până acum, în afara casei lor, școala era cel mai popular loc pentru elevi, acum, în situația 
actuală, când școala este chiar în interiorul casei, a devenit locul cel mai confortabil unde copilul a 
învățat să se simtă motivat. Ce ar putea fi mai natural decât includerea activităților extrașcolare în 
educația elevilor? Printre altele, destinate relaxării, activitățile extrașcolare reprezintă, de asemenea, 
instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună integrare a acestora în societate. 

Educația își propune prin activitățile extrașcolare să urmărească identificarea și cultivarea 
corespondenței dintre talente, aptitudini, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. 

Această parte a educației asigură, în mare parte, transferul de cunoștințe acumulate de către 
elevi în cadrul programei obligatorii în practică, oferind elevului deprinderi practice de a implementa 
cunoştinţele teoretice acumulate.  

Activităţile extraşcolare își propun să completeze procesul de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. 

Se deosebesc de activităţile şcolare prin unele particularități. Ele sunt diferite din punct de 
vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii. Conţinutul 
activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu, elevii au libertatea deplină 
de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele lor. 

Acestea contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la organizarea rațională și 
plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă și în mediul on-line într-o 
atmosferă relaxantă, cu dăruire și însuflețire.  

Dacă la activitățile obligatorii întămpinam probleme în deschiderea camerelor, în funcționarea 
internetului, la activitățile extrașcolare participarea era efectivă și totală, iar bucuria cu care așteptau 
aceste activități era nemăsurată. 

Au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-și forma convingeri durabile. 

Aceste activități angajează atât elevii timiz cât și pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, 
stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea 
colectivului de elevi. 

Cea mai îndrăgită activitate extraşcolară este pentru elevi excursia şcolară. Excursia ajută la 
dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Contribuie la 
educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natură și respectul pentru 
frumusețile ei. Are un rol important în dezvoltarea socio-emoțională a elevilor. 

 În mediul on-line, am desfășurat excursii virtuale, la muzee. Au fost foarte încântați pentru că 
au putut fi aproape de exponate, fără a fi deranjați, simțindu-se în ipostaza de mici cercetători ai 
realității. 

O altă activitate pe care am desfășurat-o în pandemie a fost vizionarea de filme și spectacole 
adecvate vârstei lor. Au făcut cunoștință cu lumea artei pe care, încet-încet, învață să o descopere și 
să o îndrăgească.  

Serbările școlare au un caracter stimulator pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Îi învață 
să aibă răbdare, le aduc satisfacții, contribuind la socializarea lor, îi impulsionează în mod favorabil, 



le cultivă capacitățile de comunicare. Chiar dacă nu am simțit emoția lucrului împreună, am văzut 
plăcerea și satisfacția că, deși suntem la depărtare, putem fi mai aproape ca oricând. 

În concluzie, putem spune că activitatea extrașcolară e o componentă educațională valoroasă și 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el în primul rând o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu elevii asigurând astfel o 
atmosfera relaxantă care să permită stimularea creativă a lor . Diversitatea activităților extrașcolare 
oferite crește interesul copiilor pentru școală și pentru o ofertă educațională. Cadrul didactic poate 
face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităților extracurriculare, să evite critica în 
astfel de activități, să încurajeze elevii și să realizeze un feed-back pozitiv. 
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ACTIVITAȚI EXTRAȘCOLARE-INTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. INV. PRIMAR PORCILA ADINA-MARIA 
PROF. INV. PRIMAR FELVINȚI ANA-DORINA 

 
 “Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 Procesul educaţional din școală, presupune forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în afara activităţilor obligatorii sau 
activităţi desfăşurate în afara instituției. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea învățătorului. 

Activitatea extrașcolaă în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extrașcolare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele 
de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, 
tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între clasele de acelaşi nivel sau între școli, parteneriate 
şcolare pe diferite teme, etc. 

Activitățile extrașcolare au un rol esențial în formarea personalității, în dezvoltarea unor 
competențe specifice vârstei, care influențează succesul copilului, atât în dezvoltarea personală 
armonioasă, cât și în cea socială a acestuia. 

În această perioadă de pandemie, activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv online. 
Tehnologia digitală a facilitat continuarea activităților de învățare și dar și a celor extrașcolare. Cu 
toate acestea, o parte din activități nu se pot desfășura online, în care copilul ar putea să interacționeze 
cu lucruri, animale, întâlniri cu persoane din poliție, armată, isu, bibliotecari, muzeografi, etc.  

Școala trebuie să ofere și să orienteze activitatea în funcție de așteptările elevilor și a părinților 
acestora. Adaptarea permanentă la nevoile copiilor în vederea păstrării unui parteneriat bine 
consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor este prioritară cadrului didactic.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi.  

“Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 
descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.” (T.Carlyle)  

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 
dacă există şi poziţii sceptice care susţin că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea 
creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul 
de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. În acest sens, în această perioadă cu multe restricții, cu 
ocazia sărbătorilor de Crăciun, am organizat un atelier interactiv, online, elevi-părinți, cu tema 
”Aranjament de Crăciun”. Copiii au realizat împreună cu unul din părinți un aranjament, folosind 
diverse materiale: crenguțe de brad, lumânări, conuri de brad, steluțe, după care fiecare echipă și-a 
prezentat lucrarea. 

”Muzeul e arsenalul cel mai puternic cu care un popor îşi apără originea, identitatea şi tot ce a 
moştenit de la străbuni.” ( Iosif Sterca-Șuluțiu) 



Pentru a capta interesul copiilor, obiectivul expozițiilor din mediul online devine plasarea 
acestuia în centrul locației. Datorită fotografiilor la 360⁰, copiii pot explora un spațiu în mai multe 
moduri: pot roti imaginile în toate direcțiile, pot intra și ieși din încăperi, pot citi texte. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, am desfășurat activitatea extrașcolară ”Turul virtual 
al muzeelor”, vizitând împreună cu elevii, Muzeul Antipa din București. 

Valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-
plastice și practice, stimularea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua 
mamei și consolidarea relașiei elev – școala - părinți prin realizarea unor activități interactive și 
educative. 

De asemenea, cu ocazia Zilei de 8 Martie, elevii au umplut un borcan cu mesaje pentru mamele 
lor: ”Te iubesc!”, ”Ești cea mai frumoasă!”, ”Ești minunată!”, ”Îți mulțumesc!” și multe alte gânduri 
pline de emoții și recunoștință. Toate acestea au fost însoțite de cântece dedicate mamelor. La sfârșitul 
activității, copiii au dăruit mămicilor felicitări și mărțișoare realizate în cadrul orelor de arte vizuale 
și abilități practice.  

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 
O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în 
general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De 
asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. 

 Activităţile derulate împreună cu părinții au avut ca urmare îmbunătățirea legăturii şcolii cu 
familia, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiii își 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, având posibilitatea fiecare să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Prin acest tip de activitate, profesorul are posibilitatea să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
PROF. INV. PRIMAR FIERARU FLORI 

ȘCOALA GIMNAZIALA, COM. DRACȘENEI 
 
În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Ce ar putea fi mai natural decât 

includerea activităților extracurriculare de divertisment, sportive, artistice sau tehnico-aplicative în 
educația elevilor?Printre altele, destinate relaxării elevilor, activitățile extracurriculare reprezintă, de 
asemenea, instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună integrare a acestora in societate. 
Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la activități colective fizice sau tehnico-
aplicative este cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să construiască relații cu 
colegii de clasă sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale. Nu mai vorbim de faptul că, 
dacă elevii participă pe deplin la viața școlii, se vor simți mai confortabil și, prin urmare, vor fi mai 
motivați să studieze. Pentru mulți părinți, aceste activități ajută și la educarea copiilor, făcându-i 
sociabili și responsabili. 

Activitățile extracurriculare prietenoase și foarte amuzante sunt foarte importante în viața de zi 
cu zi a elevilor. Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de 
perseverență și responsabilitate în cadrul grupului. Instituțiile cu o rată ridicată de abandon școlar 
sunt, în cea mai mare parte, cele care nu acordă o mare importanță acestor programe. Private sau 
publice, multe școli, din păcate, nu dispun de mijloacele logistice și / sau financiare pentru a oferi 
elevilor lor o gamă largă de activități extracurriculare. Cercetările recente arată importanța 
activităților extrașcolare, în special în ceea ce privește contribuția la consolidarea aspirațiilor 
educaționale și motivația copilului. 

În prezent, tot mai mulți tineri participă la activități sportive, culturale sau de agrement 
extrașcolare. Școala este încă locul favorit pentru ca studenții să practice activități socio-culturale, 
cum ar fi cluburi de șah sau poezie și literatură, teatru, robotică etc.. 

În plus, activitățile sportive sunt una dintre activitățile extracurriculare preferate practicate de 
mulți elevi. Sportul stimulează creierul și dezvoltă dinamism și reacție sporită la copii. Specialiștii 
subliniază importanța practicării sportului, menționând că activitatea fizică poate îmbunătăți 
concentrarea elevilor. 

Părinții ar trebui să încurajeze și să încurajeze copiii să se angajeze în activități extrașcolare. În 
funcție de școală, aceste activități pot fi gratuite sau plătite, organizate de personalul școlii, de 
asociația părinților sau chiar de o altă organizație, cum ar fi o organizație nonprofit. Pentru a beneficia 
elevul, este important ca activitatea extracurriculară să fie plăcută. Copilul sau adolescentul trebuie 
să aibă libertatea de alegere, iar părinții săi îi pot ajuta, bineînțeles, să- și stabilească preferințele 
vorbind cu el. 

Un alt mod de a ajuta elevii să profite la maximum de activitățile lor extrașcolare este 
organizarea de cursuri deschise și prezentări de activități. În acest fel, aceștia pot obține o idee mai 
bună despre ceea ce se află în spatele numelui dat activității, despre resursele educaționale oferite. 

Pe baza participării voluntare, scopul principal al activităților extracurriculare este acela de a 
oferi un moment plăcut elevilor interesați. 

Având în vedere diversitatea talentelor elevilor și a intereselor personale, școlile oferă o gamă 
variată de activități extrașcolare. Scopul este de a promova împlinirea tuturor, aceste activități trebuie 
să se potrivească cu gusturile, dar și cu aptitudinile sau abilitățile copiilor și adolescenților. 

Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere 
elevului. Aceste activități au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Este o adaptare 
școlară și socială, dezvoltarea rețelei sale sociale, o mai bună dispoziție și rezultate academice, 
evidențierea și dezvoltarea talentelor sale și consolidarea aspirațiilor sale educaționale. 

Beneficiile activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se 
depășească pe ei înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități 



sociale care le vor sluji toată viața. Copilul trebuie să fie recunoscut, să fie apreciat. El are nevoie să 
vadă ochii părinților săi strălucind și să simtă că sunt mândri. 
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ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE INTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROFESOR: FILIP ADELA CRISTINA 

UNITATEA DE INVAȚAMANT: 
 LICEUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”, CONSTANȚA 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ. Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare 
parte transferul de cunoştinţe teoretice acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore 
obligatorii, în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate.  

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le 
gestionează, le putem clasifica în: 

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a 
lecţiei; activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 
acestora; 

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 
educative; 

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu 
funcţii educative. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 
➢ activităţi cu întreaga clasă de elevi; 
➢ activităţi realizate pe grupe de elevi; 
➢ activităţi individualizate; 
În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 
➢ activităţi cu caracter predominant informativ; 
➢ activităţi cu caracter predominant formativ; 
În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 
➢ activităţi de educaţie intelectuală; 
➢ activităţi culturale; 
➢ activităţi sportive; 
➢ activități artistice; 
➢ activități de educație morală. 
Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, 
operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 
vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă de pandemie 
provocată de virusul SARS COV 2. Una dintre cele mai frecvente activități extrașcolare desfășurate 
în mediul online este turismul online. Există în mediul virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă. Astfel de vizite virtuale vor ajuta elevii 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații 
contemporane sau antice. Aceste ”tururi” online au totodată și rolul de a diversifica activitatea zilnică 
a elevilor pe perioada stării de alertă. Profesorii vor explora alături de elevi un muzeu nou sau o 
grădină zoologică și vor transforma această “excursie virtuală” într-una educativă. 



O altă modalitate de desfășurare a activităților extrașcolare este organizarea de concursuri de 
cultură generală, schimburi de experiență online între elevi și/sau profesori, sesiuni de comunicare, 
prin accesarea anumitor platforme educaționale. Prin intermediul platformelor, este posibilă 
interacțiunea și colaborarea între utilizatori, chiar dacă aceștia se află la distanță. Utilizarea 
instrumentelor platformei dezvoltă creativitatea utilizatorilor și a competențelor pentru utilizare TIC, 
permițând acestora familiarizarea cu instrumente de lucru moderne online și specifice e-learning. 
Dacă platforma este optim organizată, cu secțiuni separate pentru elevi și profesori, implementarea 
resurselor și modalitatea de accesare a acestora, cu focalizare pe dezvoltarea competențelor de 
utilizare TIC, au un impact pozitiv asupra utilizatorilor platformei. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  
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PARTENERIATELE ȘCOLARE IN PANDEMIE 

 
FILOTE TEODORA  

GRADINIȚA NR. 1 FARȚANEȘTI 
 
 În actualul context în care se află societatea, este important ca sistemul de învățământ să își 

păstreze aceleași standarde înalte de eficacitate și performanță. Un lucru esențial în realizarea acestui 
deziderat îl reprezintă activitățile extrașcolare. În ultima perioadă acestea au avut mult de suferit 
datorită restricțiilor sanitare pe care a trebuit să le respectăm, totuși cu puțină imaginație am reușit să 
ne achităm onorabil și de această sarcină.  

 Pe baza unor acorduri se pot stabili parteneriate cu diverse instituții aflate în același oraș sau 
țară cu școala. Astfel parteneriatul poate fi o soluție pentru alocarea și folosirea resurselor locale la 
nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse externe pentru rezolvarea problemelor comunitare. 
(Stăiculescu, 2012) La nivelul școliii trebuie creată o echipă care să instruiască celelalte cadre 
didactice în vederea realizării unor parteneriate cât mai valoroase. 

 Un parteneriat care trebuie să existe la nivelul fiecărei clase de elevi îl reprezintă cel cu părinții. 
Pentru buna desfășurare a activităților este necesară o bună colaborare cu părinții. Anul acesta a 
trebuit să ne adaptăm, iar activitățile cu părinții au fost realizate online, la început mai greu dar acum 
este mult mai bine. Părinții ne pot ajuta în mai multe feluri astfel, putem afla de la ei date despre copii, 
la rândul nostru îi putem consilia pe aceștia în legătură cu relația cu propriul copil.  

 Alte parteneriate care se pot realiza la nivelul școlii sunt cele cu biblioteca, cabinetele medicale, 
poșta, primăria, biserica, agenți comerciali etc.  

 Școlii îi revine rolul de organizator social al comunității, instituție care trebuie să aibă 
inițiativa parteneriatelor comunitare ce pot defini și reconstitui societatea românească după noi 
valor și repere. Școala are rolul de a forma buni cetățeni, viitori locuitori ai comunității și poate 
contribui esențial la formarea și afirmarea spiritului comunitar. (Stăiculescu, 2012) 

 Anul acesta parteneriatele pe care le-am desfășurat la nivelul grupei pe care o conduc au fost 
mult mai puține, iar acestea s-au desfășurat aproape în exclusivitate în mediul online. În felul acesta 
am reușit să ne familiarizăm cu tehnologia, să învățăm lucruri noi și să ne perfecționăm. De un real 
ajutor au fost aplicațiile Zoom și Meet care m-au ajutat în acest sens.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  
 ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. FINTINARIU IUSTINA – CRISTINA  

ȘCOALA GIMNAZIALA RAȘCA, SUCEAVA 
 
 În procesul instructiv-educativ activităţile extrașcolare îl atrag pe copil să participe cu plăcere 

şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor, în mod 
sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe : de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta 
roluri . Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria 
lui comportare.  

 Activităţile extrașcolare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul, 
producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort 
suplinemtar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşi şi copiiI timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel 
să se tempereze în preajma colegilor lor – ,,copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” 
(D.I. Nolte) 

 Activităţi extrașcolare desfășurate la grădiniță : 
 -1 Octombrie –,,Ziua Internațională a persoanelor vârstnice” 
 În fiecare an, la 1 octombrie, statele lumii sărbătoresc „Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice” stabilită printr-o Hotărâre a Adunării Generale a Națiunilor Unite adoptată la 14 decembrie 
1990. Marcată pentru prima oară în 1991, această sărbătoare este un semn de recunoaștere a rolului 
important pe care persoanele vârstnice îl au. Activități : memorizare ,,Pentru bunicii mei”, de Vali 
Slavu, colaje ,,Bunica și bunicul”, audiții muzicale . 

- Proiect internațional ,,Climate Action Project ”, o călătorie de șase săptămâni în perioada 28 
septembrie - 8 noiembrie 2020 pe tema ,,Schimbările climatice ” Activităţile pe care le-am derulat i-
au ajutat pe micii preşcolari să înţeleagă şi să iubească această planetă, să-i pătrundă tainele şi să o 
protejeze. 

- 16 octombrie e Ziua Mondială a Alimentației . Ar trebui să ne reamintim cât de important este 
rolul alimentelor în viața noastră. Scop : formarea unor comportamente ce vizează aspecte ale 
alimentaţiei raţionale şi igiena acesteia, în vederea menţinerii unui organism sănătos. ,,Piramida 
alimentelor” - jigsaw puzzle ,,, Ce și cât mănânc?” - convorbire ,,, Alimente sănătoase pentru burtica 
mea” (decupare, desen, lipire) ,,, Sunt sănătos, pentru că fac sport!” - parcursuri aplicative la alegere. 

 Activităţi extrașcolare desfășurate online : 
- 1 Decembrie –Ziua Marii Uniri, Ziua Națională a României .Momentul istoric marchează 

întregirea țării prin alăturarea Transilvaniei, iar festivitățile anuale le amintesc copiilor de formarea 
României Mari, care a adus împreună poporul unit în spirit, limbă și valori .Activități desfășurate 
online : realizarea de stegulețe, activități artistico- plastice, intonarea Imnului țării, recitare de poezii, 
audiție cântece patriotice, dezbatere: ,,Mândru că sunt român! 

- Decembrie -,,Colinde și obiceiuri de iarnă” . Preșcolarii au învățat colinde, poezii închinate 
Nașterii Mântuitorului, au realizat colaje, desene cu personajul drag, Moș Crăciun, au împodobit 
brăduți 

- 15 Ianuarie- Ziua Culturii naționale - ,,Dor de Eminescu” - activitate dedicată Luceafărului 
poeziei românești: prezentarea unor informații despre viața și activitatea poetului, activități artistico-
plastice, interpretare de cântece, recitare de poezii, audiții muzicale,  

- 18 Ianuarie-,,Ziua Internațională a Oamenilor de Zăpadă”  
 A fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2011. Data nu este aleasă întâmplător, întrucât cifra 

„1” arată că un baston sau o mătură, iar cifra „8” reprezintă chiar forma omului de zăpadă. Omul de 
zăpadă are întotdeauna ceva din puritatea zăpezii imaculate, ceva din fragilitatea lucrurilor sensibile 
care pier sub ochii noştri, ceva din magia sărbătorilor de iarnă şi poartă întotdeauna cu el veselia şi 



inefabilul vârstei copilăriei. De aceea este iubit de toată lumea. Activități : colaje, desene, pictură, joc 
de masă, poveste, construirea unui om de zăpadă în curte . Concurs ,,Cel mai haios Om de zăpadă"  

- 21Ianuarie -,,Ziua Îmbrățișărilor” 
 Anual, pe data de 21 ianuarie, celebrăm Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Sărbătoarea mai 

puțin obișnuită datează din anul 1986 și a devenit în scurt timp un eveniment popular în foarte multe 
țări. Îmbrățișările exprimă siguranță, afecțiune și confort sufletesc, iar oamenii au nevoie de o acțiune 
care să îi facă să exprime aceste sentimente. Convorbire : Cine merită o îmbrățișare și de ce? 

- Ianuarie -,,Hai să dăm mână cu mână /Cei cu inima română... ” 
Pe 24 ianuarie celebrăm Mica Unire, ziua Unirii Principatelor Române. Țara Românească s-a 

unit cu Moldova sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. 
Preșcolarii au vizionat o prezentare PPT despre Mica Unire, au cântat și dansat Hora Unirii, au 

colorat imagini, au ascultat povestirea -,,Ocaua lui Cuza ”  
-29 Ianuarie 2021 –,,Ziua puzzle-urilor” 
 Puzzle-ul este un joc captivant, antrenant care joacă un rol important în dezvoltarea copiilor: 

răbdare, memorie, gândire logică. De aceea i-am provocat pe copii să prezinte un puzzle și pe părinți 
să încarce o fotografie . 

În concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 
BIBLIOGRAFIE :  
1 .MEN .2019. Curriculum pentru educație timpurie (copii de la naștere la 6 ani) ; 
2. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 

Bucureşti, 2007 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PERIOADA ONLINE 

 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 29 SIBIU 

PROF. FIRU CARMEN 
 
Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multă creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

 Activităţile extrașcolare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

 Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extrașcolară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare.  

Odată cu declanșarea stării de necesitate, școlile de stat și cele particulare s-au organizat – 
inițiativa a plecat de la nivel individual – educatoarele, învățătoarele, profesorii s-au organizat pe 
grupuri de whatsapp, aplicații, platforme, astfel încât să nu piardă legătura cu elevii și să continue 
procesul de învățare.  

Provocarea este cu atât mai mare cu cât proiectarea activităților și a instrumentelor de evaluare 
aplicabile online, trebuie făcute cu materialele pe care copilul le deține acasă, dar și cu posibilitatea 
derușării acestora. 

 S-au format reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei. În cadrul 
acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi 
dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, 
parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi 
asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al 
animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele.  

 Grădinăritul este una dintre activitățile care îi aduce în același spațiu pe toți membrii familiei. 
Copiii și părinții pot colabora pentru a decide unde și ce flori și legume să planteze. Membrii familiei 
pot ulterior să gătească împreună, folosind legumele pe care le-au cultivat. Copiii vor învăța cum 
trebuie să îngrijească zilnic răsadurile, pentru ca acestea să devină plante viguroase. Prin grădinărit 
copiii își dezvoltă astfel răbdarea și responsabilitatea. Implicarea copiilor în acest proces ajută la 



creșterea abilităților de planificare și rezolvare a problemelor, le îmbunătățește strategiile 
organizaționale, care le vor fi cu siguranță utile mai târziu, în fiecare etapă a vieții. Conexiunea cu 
natura este foarte importantă când ne gândim la educația celor mici. Fie că ne referim la cultivarea 
pasiunii pentru gradinărit, a spiritului ecologic sau a deprinderilor pentru o alimentație sănătoasă, 
toate acestea dezvoltă empatia și asigură o mai bună și echilibrată gestionare a emoțiilor. 

 Bucătăria, un spațiu comun și plin de vase și obiecte mai puțin atractive pentru copii, poate 
deveni un spațiu educațional atunci când suntem nevoiți să revizuim metodele și tehnicile de învățare 
şi să ne adaptăm provocărilor prezentului. Astfel, putem spune că lucrurile firești ale unei zile 
normale, cum ar fi gastronomia, cu toate elementele ei specifice – rețete, ingrediente, arome, zgomot, 
ritual – reprezintă o activitate distractivă în cadrul unei familii, activitate prin care se pot cultiva 
valorile importante ale acesteia – încrederea, colaborarea, iubirea. Fiind realizată într-un mediu 
familial, prepararea unui produs culinar poate contribui la dezvoltarea comportamentală şi emoțională 
a copilului, valorificând talentul, preferințele, aptitudinile și creativitatea acestuia. Implicarea şi 
maniera de abordare a părinților vor transforma preparatul într-un produs unic și de neprețuit pentru 
familie. 

 
Exemple de activitati 
 
,,MasterChef în bucătăria mea’’  
Sandvişurile pentru copii pot deveni oricând adevărate capodopere de artă.Cu cât sunt mai 

haioase, cu atât copilul este mai interesat să le prepare şi să le savureze.Tot ce aveți nevoie este să 
puneți la dispoziție câteva incrediente și apoi să lăsați imaginația să creeze deliciul. 

 
,,Ziua provocărilor’’ – 
Provoacă-ţi cadrul didactic să îndeplinească o anumită activitate sugerată chiar de tine. -Cu 

siguranţă doamna educatoare îşi va da silinţa să-şi îndeplinească PROVOCAREA răspunzând cu poze 
si filmuleţe . 

 
,,Căsuţa pentru păsărele’’  
Construirea unei căsuţe sau a unui cuib pentru păsări poate fi o activitate distractivă, pe care o 

puteţi realiza folosind un minim de materiale: -cutie de pantofi, sticlă de plastic sau chiar o cutie de 
lapte. 

 
,,Mens sana in corpore sano’’ 
 Această zi este despre mișcare și jocuri, echilibru și încredere în sine.Copiii se vor distra şi se 

vor detensiona prin joc, exerciții de respirație și mișcare totul printr-o alternativă de a petrece timpul 
de acasă într-un mod plăcut, distractiv şi benefic pentru sănătatea lor. 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. FLITAN ALINA DIANA 

SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROVINARI 
 
In zilele noastre cursurile / activitățile online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 

multe institute si companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularitătii educației 
online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorită concepției greșite. In 
acelasi timp, în ciuda popularitătii în crestere a cursurilor online, formarea traditionala (în clasa) se 
luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților.  

Există întotdeauna două fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai 
potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasa este metoda preferată. 

Procesul educaţional din școală presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în afara activităţilor obligatorii, sau 
activităţi desfăşurate în afara școlii sau în mediul online. Este vorba despre activităţi extracurriculare 
care se desfăşoară sub îndrumarea profesorilor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. Dacă, în sistemul tradițional se opta pentru 
plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele 
aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc., acum, datorită 
situației mondiale s-a dezvoltat conceptul de activități extrașcolere online.  

Și, spre surprinderea celor devotați tradiționalului, care blamează mediul virtual, și în online, 
elevii se pot bucura de activități variate și atrăgătoare precum: seminarii online, vizite la muzee si 
biblioteci virtuale, crearea de experimente în laboratoare virtuale, audiția și vizionarea de filme, piese 
de teatru, concerte, carți online. 

La vârsta elevilor de gimnaziu, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor 
sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
profesorului îndrumător, (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a 
crea şi de a organiza activităţi educative stimulative. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Atât activităţile turistice cât şi cele de online contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului activ, 
a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii pot reda cu mai 
multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de 
desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. 
Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, 
imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. 
rămân o dovadă liberă a activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul educaţional extracurricular 
» în care au fost implicaţi în diferite contexte. 

Vizionarea unor filme specifice vârstei, desene animate, spectacole de teatru, constituie « un 
izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. 
De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive urmată 
de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc. 
Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul copiilor prin diverse 
contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către copii datorită, mai 
ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Profesorii îndrumători au un rol deosebit de important în 
alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea 
emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată.  



Prin organizarea unor concursuri între clasele aceleiași școli sau între școli diferite (pe diferite 
faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 REALIZATE IN PANDEMIE 
 

FLOCA CRISTINA ELENA 
 
„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 

cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi 
Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii 

reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi 
de a decide, pentru că perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului 
de mâine. 

Punctul de plecare este intotdeauna ceea ce ne transmite copilul, activitatile spre care manifesta 
interes, pe care le face cu placere, in care se simte in largul sau. Spre exemplu, copiii care au inclinatii 
spre latura artistica pot fi orientati spre activitati care sa le permita explorarea acestei laturi, cum ar fi 
pictura, dans, modelaj, decoratiuni; cei care sunt inclinati spre exprimarea emotiilor si spre a fi 
expresivi pot fi implicati in activitati de teatru, pantomima, iar cei carora le plac jocurile de istetime, 
care sunt preocupati de strategii de gandire, activitati de mindlab.La varstele mici, 3-5 ani, activitatile 
care implica miscare si coordonare corporala (dans, balet, gimnastica, inot) sunt extrem de utile in 
dezvoltarea motricitatii, in depasirea inhibitiilor legate de corp, a rigiditatii care poate aparea la unii 
copii si in imprimarea unui ritm armonios si a unei bune cunoasteri a corpului.Este unanim recunoscut 
faptul că perioda de 3 – 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme asupra personalităţii în 
devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, mobilităţii şi a flexibilităţii 
psihice dintre cele mai pronunţate.Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai 
durabile urme, în care se constituie premisele personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, 
afectiv-motivaţional şi volitiv-caracterial. 

Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative. Ea 
lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe însuşite 
la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţei constituie, de 
asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie 
însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul 
artistic. 

Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității copiilor 
 De ce să alegem activități extrașcolare? 
1. Vin în completarea gradinitei/școlii – de multe ori, fie că alegem cursuri suplimentare sau 

activități sportive, ele vin în completarea școlii și sunt organizate astfel încât să nu intervină cu 
programul general de școală al copiilor 

2. Dezvoltă relațiile sociale și ajută la sănătate – o oră de sport îți dă energie pentru câteva ore 
bune și ajută la un somn mai odihnitor, orice activitate în care sunt implicați mai mulți copii îi ajută 
în a socializa și a-și face prieteni. 

3. Ajută la creșterea stimei de sine, a motivației, managementul timpului, astfel că devin mai 
organizați 

4. Dezvoltă abilități noi pe care de multe ori reușesc să le integreze și în activitățile școlare 
5. Crează relații pe termen lung și câteodată prietenii pe viață 
6. Învață cum să devină lideri și acest lucru îi poate ajuta mai târziu în școală, în viață, la locul 

de muncă 
7. Reduce comportamentele egoiste și învață să lucreze în echipă, să împartă 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă,  
 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale.În general, activitățile extracurriculare 
sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

https://ziare.com/life-style/copii/


 Iata câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului in 
această perioadă a pandemiei. 

➢  Ateliere creative de arte frumoase :  
➢  Activități extrașcolare de turism virtual  
➢  Gătitul, perfecte pe perioada carantinei 
➢ Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
 
În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 

şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
  



 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE -ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. INV. PRIMAR, FLOREA ELENA LUIZA 

 
 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, 

acestea se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, 
cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ.  

 Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a elevilor. Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea 
personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o 
dezvoltare personală și socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii 
pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care 
nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre 
avantajul celor care le urmează. 

Cele mai plăcute activități extracurriculare pentru copii sunt: 
• Serbările cu tematică diversă. Din punct de vedere educativ importanţa acestor activităţi 

constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. 
Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă elevilor răsplata primită după 
muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 

• Excursii tematice si taberele şcolare care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 
Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat 
opere de artă. 

• Vizitele la zoo, la grădina botanică la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 
memoriale – organizate selectiv, acestea constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Sau chiar și expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei. 

• Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, poezie, pictura.  

• Spectacolele, care și ele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care 
copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

• Și nu în ultimul rând, concursuri școlare, întreceri sportive, carnavale, activități de plantare 
și îngrijire a spațiului verde sau chiar flashmob-uri. 

 În prezent, datorită situației actuale activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online. 
Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în 
online, astfel putând desfășura sau participa la activități extracurriculare cum ar fi: 

• Activități extrașcolare de turism virtual  
Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. În care copilul este ajutat să-și 

îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice, unde cu ajutorul diverselor resuselor digitale(Explore org, Google maps) poate 
alege să viziteze în regim virtual o selecție impresionantă de muzee care “și-au deschis porțile” în 
această perioadă, în online. 

• Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.Dacă cele din 

urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. De aceea e 
important să-i oferim copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește 
mai mult.  

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-nu-stiai-despre-invatarea-prin-joaca/


 
TRADIȚII DE PAȘTI INDRAGITE DE COPII 

 
PROF. INV PRIMAR FLOREA MARINELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ȘTEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA 
 
1. Vopsitul ouălor 
 Această tradiție este una dintre cele mai vechi și mai reprezentative tradiții pascale, răspândită 

în întreaga lume. Tradițional ouăle sunt roșii însă ele pot fi pictate în mult mai multe culori și cu 
desene sau imprimeuri. 

 Un mod particular de realizare a ouălor este așezarea de fire de iarbă pe ouăle spălate, învelirea 
lor în tifon și fierberea lor în frunze de ceapă, turmeric, sfeclă sau varză roșie, care le va da culoarea 
maro-roșu, glaben și albastru 

2. Pasca 
 Pasca este un dulce tradțional care se consumă numai cu ocazia sărbătorilor pascale (de unde 

și numele). Este în fapt un dulce cu brânză și stafide, ornat, după priceperea fiecăruia, cu simboluri 
pascale realizate din baghete împletite din aluat (aluat de cozonac). 

Știm cu toții că cei mici sunt foarte încântați de bucătărit așadar implicarea lor în realizarea 
cremei de brânză, în frământarea aluatului, în împletirea baghetelor din aluat vor fi cu siguranță 
primite cu entuziasm. 

 Mâncărurile tradiționale de Paște se duc, în multe zone din țară, la sfințit. Sunt puse frumos 
într-un coș, învelite cu ștergare brodate și sunt duse la biserică spre a fi sfințite, în diverse momente, 
în funcție de regiunea în care ne aflăm: în dimineața de Paști, în seara de Înviere. 

3. Ciocnitul ouălor 
 Este un obicei care nu mai are nevoie de prezentare. După ce fiecare membru al familiei ia vin 

și pâine sfințite, aduse de la biserică, începe masa de Paști iar primul lucru este alegerea și ciocnirea 
ouălor. Fiecare participant la masă alege un ou pe care îl ciocnește cap-cap sau fund-fund cu un vecin 
de masă, nu înainte de a spune ”Cristos a înviat!” și răspunsul ”Adevărat a înviat!”. 

4. Căutarea oușoarelor lăsate de iepurașul de Paști (”vânătoarea de ouă”) 
 Acest obicei este unul de tradiție foarte probabil saxonă (Germania), atestat în unele țări 

europene încă din secolul XVI. La noi este ținut de multă vreme în comunitățile în care trăiesc sau au 
trăit sași (Sibiu, de exemplu) și în ultimii ani s-a răspândit în întreaga țară. Fără a fi un obicei 
tradițional românesc este de departe unul din obiceiurile preferate de copii, cu atât mai mult cu cât 
ouăle fierte sunt înlocuite cu ouăle de ciocolată. 

 Se spune că iepurașul de Paște vine și lasă în grădină aceste ouă, simboluri ale fertilității, pentru 
a fi găsite de cei care locuiesc în zonă. În fapt, adulții ascund ouăle (nu foarte bine pentru a putea fi 
găsite ușor de cei mici) în prima zi de Paști și apoi invită copiii să le găsească. 

 Tot legat de simbolistica Pascală este obiceiul de a purta, în prima zi de Paște, haine noi. Aceste 
sărbători, care simbolizează renaștere și înnoire, sunt o ocazie de înnoire a vestimentației. Așa cum 
în mod tradițional moș Niculae aduce numai dulciuri, așa iepurașul aduce numai ouă și hăinuțe noi. 

5. Udatul fetelor 
”Udatul” este un obicei unguresc, foarte des întâlnit în Transilvania. În a doua zi de Paști băieții 

se strâng cu mic cu mare și pleacă ”la udat” fetele; în trecut ele erau udate cu apă, astzăi ele sunt udate 
cu parfum. La început băieții spun o poezie: 

Eu sunt micul grădinar 
Cu sticluța-n buzunar. 
Am auzit că aveți o floare,  
Vreau să o ud să crească mare. 
…după care stropesc cu parfum fetele din gospodărie. Această tradiție este foarte iubită de 

băieți iar, când sunt mici. și de fete, dar pe măsură ce cresc fetele încep să fie tot mai reticente la a fi 
udate. Motivul? Vă imaginați cum ar fi să fiți stropiți pe creștet sau pe haine cu 10 parfumuri diferite? 



 Fiind însă o veche tradiție, legată tot de ideea de înnoire, cred că este bine să fie în continuare 
ținută, mai ales pentru că este o ocazie de întâlnire cu prieteni și alți membri ai familiei. 

6. În alte țări 
 În Bermuda în Vinerea Mare se înalță zmee, activitate foarte apreciată de copii. Se spune că 

un învățător a vrut să explice copiilor săi Ridicarea la cer a lui Isus și a ridicat în aer un ”zmeu” în 
formă de cruce iar de atunci locuitorii acestei insule aleg să petreacă în acest mod Vinerea Mare, cu 
toate că zmeele au azi tot felul de forme și culori. 

 În Suedia în săptămâna mare copii se costumează în vrăjitori, purtând haine vechi și ponosite 
și merg din poartă în poartă pentru a primi dulciuri și a da la schimb desene făcute de ei. 

 În Spania în ziua de Paști se mănâncă torrijas, un dulce tradițional care seamănă destul de mult 
cu friganelele sau ”pâinea în vestă” care se face la noi mai ales în Transilvania. 

  
Bibliografie: 
https://ro.wikipedia.org 

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE IN PANDEMIE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR:  

FLOREA OANA- PETRONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „RADUCANU ROSETTI” CAIUȚI 

 
Astăzi, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de schimbările care se 

produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale 
şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Din acest motiv, un 
curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii 
concepţii educaţionale care era centrată pe achiziţionarea de către elev a unui volum mare de 
informaţii. Accentul este pus acum pe aplicarea practică, al cărei rol este de a consolida informaţiile, 
de a forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive. Procesul 
educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Oricât de 
importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Activitățile extrașcolare sunt foarte importante 
pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la 
formarea uneI atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se 
formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme.  

Datorită contextului pandemic, activităţile extraşcolare pentru elevi au fost grav afectate. S-au 
desfășurat la o scară cu mult mai mică, cu un număr semnificativ redus de elevi și în perioade relativ 
scurte, activități de genul cluburilor sporturi în aer liber, plimbări în natură, activități online, vizite la 
muzee, expoziții, monumente şi locuri istorice. Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am 
considerat aceste activitățile extrașcolare de tipul excursiilor, cluburilor de lectură, concursuri, 
activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin important (opțional) în aplicarea programelor 
școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor constata în ultimul an, în care ne-
am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante erau acestea, 
nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități care să 
le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le 
ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 
Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar învățarea 
formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin intermediul 
acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită și pentru 
noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite 
ale relației profesor-elev. Chiar dacă uneori acestea sunt mari consumatoare de timp, prin planificarea 
riguroasă pe care o necesită, rezultatele merită cu siguranță efortul, deoarece reușesc să aducă un plus 
procesului de învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, 
mai ales în domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii 
talentați la desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

De-a lungul timpului, s-a constatat că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar la activitatea de 
predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte forme de 
activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri școlare etc., 
dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, dezvoltarea şi 
valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 



In perioada pe care o traversăm, am avut ocazia să realizăm beneficiile adaptibilității în contexte 
noi. Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 
acestea, și să gasim soluții pentru un parcurs educativ favorabil pentru copiii pe care îi educăm.  

Așadar, consider că educația nonformală are o importanță incontestabilă și necesită 
sprijin/implicare atat din parte cadrelor didactice cât și a părinților, autorităților locale atat în 
pandemie cât și în contxt normal. 
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MODALITAȚI DE REALIZARE A ACTIVITAȚILOR 

EXTRAȘCOLARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

PROF. FLORI DAIANA 
PALATUL COPIILOR „ADRIAN BARAN” STRUCTURA CORABIA 

 
Şcoala online presupune o reconfigurare a şcolii, camera copilului se transformă în sala de clasă, 

lecţiile se transformă, relaţiile dintre colegi şi relaţia elev-profesor se transformă, părintele devine un 
asistent al profesorului şi un ajutor nelipsit pentru copil. 

Atât şcoala online cât şi orice tip de activitate extraşcolară online necesită utilizarea unui 
echipament tehnologic şi a unui soft. Este un efort pe care îl fac împreună şi cadrele didactice şi elevii 
cu părinţii lor, pentru a fi alături, pentru a comunica şi a realiza învăţarea online. Oportunitatea de a 
avea acces la internet şi la tableta sau calculator trebuie să fie însoţita de multe ori şi de un proces de 
formare, părinţii să fie instruiţi într-un program de alfabetizare digitală la şcoală, altfel dispozitivul 
va fi utilizat cu greu. 

Educaţia înseamna inclusiv investiţii materiale, atât la nivelul şcolilor cât şi din partea 
părinţilor. Educaţia înseamna profesori foarte bine pregatiti, înseamnă părinţi care să vadă câştigul 
adus de educaţie asupra copiilor lor şi care să le sprijine progresul, înseamnă elevi cu o curiozitate 
pentru cunoaştere, cu dorinţa de a deveni mai buni, mai educaţi, mai civilizaţi. 
Elevul are acces la informația digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în acest sens, numeroase 
alte studii arătând anterior că obișnuința elevilor de a utiliza device-urile este în direcția programelor 
de socializare, muzică și entertainment”. 

Nivelul de implicare al familiei/părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor de 
formare la părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului.  

Activităţile extraşcolare desfăşurate şi ele în periada pandemiei, tot în mediul online, oferă 
copiilor posibilitatea să-şi dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în sine. Aici descoperă 
unii dintre ei chiar si modalitatea prin care sunt sfătuiţi cum să utilizeze dispozitivele digitale pentru 
realizarea diferitelor tipuri de activitaţi. 

Activităţile extrcurriculare îi scot pe copii din rutina zilnică, îi implică în diferite activităţi într-
un mod atractiv, le dau posibilitatea să interacţioneze, să colaboreze, să realizeze diferite proiecte 
împreună, să-şi pună în valoare talentul, să dobândească diferite competenţe fară a simţi stresul 
evaluărilor şcolare, într-o atmosferă mult mai relaxantă şi fără a simţi nici un fel de presiune. 

Activităţile extracurriculare se desfăşoară în şcoli, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi şi 
săli sportive. Pentru o parte dintre aceste activităţi a fost mai uşoară adaptarea online, dar pentru altele 
a fost foarte dificil. Ne gândim, de exemplu, că pentru activităţile care au legătură cu utilizarea 
calculatorului, activităţile it, activităţile de programare, cursuri de robotică, a fost o trecere mai uşoară 
către învăţarea on-line decât pentru activităţile sportive, care necesită antrenamente în echipă, 
exerciţii riguroase care se desfăşoară cu aparate pe care copiii nu le au acasă. Activităţile foarte 
îndrăgite de copii, cum ar fi dansul şi baletul, trecând tot în online, au transformat camera copilului 
în sală sau scenă de dans, el făcând repetiţii şi învăţând paşi noi de dans urmărind profesorul pe 
calculator, la cursul online. 

Excursiile, drumeţiile, vizitele la muzee, la obiective istorice sau tematice s-au transformat şi 
ele în călătorii virtuale. Imagini pe care părinţii nu au avut posibilitatea sa le arate copiilor lor, în 
realitate, pot fi vazute acum, imagini şi filmuţete cu locuri de vacanţă din toată lumea, muzee celebre 
din străinătate care pot fi vizitate online. 

Cursurile de pictură se pot transforma în această perioadă şi în cursuri de desen pe calculator, 
cursuri de design grafic. Locul paletei cu culori şi a pensulei poate fi luat de tableta grafică, de 
calculator. 



Cum şi teatrele au ţinut spectacole online, copiii au putut urmări spectacolele oferite de acestea 
din sufrageria de acasă, împreună cu toată familia. În acelaşi timp au învăţat roluri, au repetat şi 
împreună, pe platformele de la şcoală, au realizat şi ei propriile scenete, au pregătit piese de teatru. 

Activităţile de tip ecologic şi protecţia mediului au dat copiilor posibilitatea să găsească soluţii 
pentru păstrarea unui mediu mai curat începând de la propria locuinţă şi extinzând. Chiar dacă nu au 
ieşit în natură copiii s-au documentat, au căutat informaţii pe internet, au făcut planuri pentru acţiuni 
de ecologizare pe care le vor pune în practică atunci când vor avea ocazia. 

 Cursurile de limbi străine au trecut şi ele în online. Copiii au putut instala aplicaţii care să-i 
înveţe atât limbile străine cunoscute, cât şi limbi asiatice, trecât la un nou mod de însuşire tradiţional 
la o nouă abordare de învăţare a limbilor străine. 

 Având părinţii aproape şi alegând din multitudinea de cursuri oferite online, copiii au putut 
mai uşor prin perioada de pandemie, petrecându-şi timpul într-un mod plăcut şi util. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE IN 

PANDEMIE 
 

PROFESOR ÎNVATAMANT PREȘCOLAR FLORINA DINU 
 ŞC. GIMNAZIALA „GHEORGHE FRAȚILA”,  

STRUCTURA GRADINIȚA PN 
 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens .  



Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt 
atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN ACTIVITATEA DIDACTICA 

ONLINE 
 

PROF.FLUERASU IOANA, PALATUL COPIILOR CRAIOVA 
 
Educaţia modernă răspunde la întrebarea: „pentru ce înveţi?” iar răspunsul este – „să ştim ce să 

facem cu ceea ce am învăţat.” Noul, necunoscutul, căutarea de idei, prin metodele interactive se 
constituie ca o secvenţă a cunoaşterii în care copilul este participant activ. El întâlneşte probleme, 
situaţii complexe pentru mintea lui de copil; în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile, 
rezolvă sarcinile de învăţare. Educația desfăşurată la Cercul de arte plastice de la Platul Copiilor, 
poate juca un rol esențial în pregătirea elevilor care învață pentru succesul mai târziu la școală.  

Rolul profesorului nu se rezumă la a preda cunoştinţe, acestea trebuie explicate pentru a fi 
înţelese şi stăpânite efectiv de către elevi. Prin intermediul său, se urmăreşte punerea în evidenţă a 
ceea ce face ca ceva anume să fie ceea ce este şi cum este. Maniera de a proceda, în acest scop, poate 
fi deductivă sau inductivă. Operaţiile gândirii solicitate în acest sens sunt: analiza, sinteza, 
comparaţia, generalizarea şi abstractizarea. 

Într-un demers didactic, profesorul nu îşi propune să transmită pur şi simplu idei, ci să şi 
argumenteze aceste idei, pentru a-i convinge pe elevi să le accepte în predarea online. Procesul 
argumentării are un caracter raţional, deoarece dispune, pe de o parte de teza pe care dorim să o 
argumentăm, iar pe de altă parte, de argumente ce vin în sprijinul acestei teze şi o susţin. A argumenta 
înseamnă a invoca temeiuri în sprijinul sau împotriva unei idei, în cadrul unui discurs care ţinteşte să 
intervină asupra comportamentului elevilor, cognitiv sau afectiv-atitudinal, a căror adeziune se 
câştigă prin forţa persuasivă a argumentelor, şi nu prin constrângeri dogmatice. Alături de 
demonstraţie, argumentarea e o modalitate de întemeiere şi presupune, ca orice formă de întemeiere, 
inferenţa. 

Profesorul are nevoie de scenariul expozitiv, pentru că nu putem ajunge imediat la conceptele 
abstracte pe care le presupune, decât trecând prin grade mai mici de generalitate. Dar faptul că e 
necesară în demersul educativ, nu o face şi suficientă pentru a developa toate detaliile acesteia.  

Experimentul -direct sau indirect, folosit de noi în predare şi învăţare, are o deosebită valoare 
formativă, întrucât dezvoltă elevilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a înţelege esenţa 
obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi interpretare a datelor experimentale, interesul de 
cunoaştere etc.. Explorarea presupune încercările şi tentativele copilului de a cunoaşte şi de a 
descoperi lucruri noi. Este una din acţiunile fundamentale ale dezvoltării copilului. Ea permite 
cucerirea lumii înconjurătoare şi stimulează motivaţia de a cunoaşte, oferind bazele dezvoltării 
potenţialului psihofizic şi aptitudinal al copilului. În viaţa copilului jocul este o activitate deosebit de 
atrăgătoare care evoluează între ficţiunea pură şi realitatea muncii (M. Debesse, 1967). Jocul ne 
permite să urmărim copilul sub toate aspectele dezvoltării sale, în întreaga sa complexitate: cognitiv, 
motor, afectiv, social, moral. 

Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în felul în care ne desfăşurăm activitatea la cerc în 
online: EXPLORAREA, EXPERIMENTAREA şi JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri 
de activităţi experienţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specific vârstei. 
Ei încearcă să cucerească lumea din jur acţionând pe cele trei căi. Aceste activităţi contribuie la 
dezvoltarea unor percepţii şi reprezentări legate de frumosul din artă, din natură, din societate, la 
formarea unor capacităţi de a aprecia şi evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, la formarea 
unor deprinderi şi îndemânări tehnice de artă, stimularea capacităţilor creatoare, a unor aptitudini 
estetice Activitatea de predare-învăţare-evaluare desfăşurată în cadrul cercului de artă se desfăşoară 
prin apel la aceşti factori, iar rezultatul este crearea unei personalităţi cu o educaţie estetică în formare, 
armonioasă, în acord cu exigenţele societăţii contemporane. 
  



 
PROIECT DE PARTENERIAT 

„TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE” 
 

FODO DANIELA CLAUDIA,  
COLEGIUL TEHNIC „C. D. NENIȚESCU”,  

BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ 
 
„Marele dar al Paştelui este speranţa, speranţa creştină care ne face să credem în Dumnezeu, în 

triumful Său final, în bunătatea şi dragostea Lui ce nu pot fi atinse de nimic” 
 (Basil C. Hume) 
Argumentul proiectului: 
Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai 

îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după spusele 
românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştelor, 
Paştele sau Învierea Domnului, pentru că în această zi 
"Hristos a înviat din morţi” 

Ea cade totdeauna la începutul primăverii, 
anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate în 
natură învie.  

Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un 
post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi caută în 
acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate 

pregătirile făcute în cea mai bună rânduială.  
Scopul proiectului: Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor si tradiţiilor specifice 

sărbătorilor pascale. 
Obiectivele: 
• dezvoltarea sensibilitǎţii copiilor privind inţelegerea semnificaţiei Sǎrbǎtorilor Pascale; 
• cultivarea interesului, respectului şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile pascale. 
• promovarea valorilor moral-creştine în rândul elevilor; 
 
Grup - țintă: 
- Cadrele didactice și elevii implicați în realizarea proiectului,  
 
Resurse proiect: 
Umane: - Elevii implicați în proiect 
 Personalul didactic implicat în proiect 
 
Materiale: - Videoproiector 
- Calculator, telefon 
 
Durata parteneriatului: 1 aprilie -14 mai 2021 
 
Locul de desfășurare: Sala de clasă, Online pe meet 
 
Evaluare: 
Aprecierea permanentă a activității și rezultatelor; 
Prezentarea activitățiilor pe diferite situ-uri educaționale facebook,  
Realizarea unui CD cu poze. 
 
 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Basil+C.+Hume


 
Activități vizate 
 

Nr. 
crt. 

Tema şi conţinutul activităţii  
Data 
 

Locul  
desfăşurării 

Responsabil 

1 
 

„Sărbătorile Pascale” 
- mediatizarea proiectului 

1-30.04 
2021 

Online - meet Coordonatorii proiectului 

2 
 

“Sărbătoarea Paştelui” 
- prezentarea istoricului, și a 
simbolurilor creştine 

26.04-14.05 
2021 

Online - meet 
Sala de clasa 

Echipa de proiect  

3 “Tradiţii şi obiceiuri” 
- lecturarea unor legende, 
poezii, povestiri care să 
ilustreze semnificaţia 
sărbătorilor Pascale, precum 
şi tradiţiile şi obiceiurile 
legate de această sărbătoare; 

26.04-14.05 
2021 

Online - meet 
Sala de clasa 

Echipa de proiect  

4 ,,Paştele – tradiţii şi obiceiuri 
în Maramureș” 
-prezentarea tradițiilor de 
paști din diferite zone ale 
județului Maramureș prin 
realizarea și prezentarea 
pozelor realizate de paste. 

5-14.05. 
2021 

Sala de clasă 
Online - meet 

Echipa de proiect 

 
  



 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXRAȘCOLARE ONLINE 

 
PROFESOR INV. PREȘCOLAR FODOR LUCIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA SERAFIM DUICU,  
STRUCTURA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 

 TG. MUREȘ 
 
Perioada actuală, marcată de situația pandemică, a determinat o adaptare din mers a procesului 

instructiv-educativ. Alături de activitățile de predare-învățare-evaluare, ca principală formă în 
vederea atingerii finalităților educației, am propus și alte modalități de activități în mediul online, 
cunoscute sub denumirea de activități extrașcolare.  

 I.Activitățile extrașcolare  
Sunt complementare educației de tip formal, contribuind la dezvoltarea aptitudinilor, 

înclinațiilor, priceperilor și deprinderilor, la cultivarea trăsăturilor de voință și caracter, ținta fiind 
formarea de comportamente prestabilite, fiind corelate în același timp cu celelalte tipuri de activități. 
Aceste activități sunt apreciate de copii și factorii educaționali, fiind organizate în mod plăcut, 
relaxant, productiv, concret și reprezintă un mijloc de educație care vine în completarea cunoștințelor 
copiilor, fiind un exercițiu de dezvoltare, antrenând copiii în descoperirea experiențelor de învățare 
pas cu pas.  

 II.Modalități / exemple de bună practică 
II.1.Proiectele educaționale: 
Beneficii: copiii experimentează, investighează, cooperează, dezbat, analizează, crează, 

prezintă, discută. Cu alte cuvinte, rezolvă probleme. 
Exemple de proiecte:  
Proiectul transnațional ,,Ursulețul călător”, desfășurat în parteneriat cu Grădinița Tîrnova, din 

Repubilca Moldova, a cuprins următoarele etape: etapa de pregătire în care am ales ursulețul călător 
și agenda care urmează să călătorească peste Prut; etapa ,,Salutul virtual”, în care am stabilit întâlniri 
online pe Zoom, în care am prezentat ursulețul, am adresat întrebări partenerilor; etapa călătoriei peste 
Prut, 3 săptămâni în care am creat coletul, albumul pentru notițe iar la momentul în care au ajuns la 
destinație, am organizat a doua întălnirea online, am plasat fotografii în albumul comun Google 
Photos. Etapa vizitei școlare a fost de 4 săptămâni, moment la care ursulețul a participat la activitățile 
copiilor din instituția parteneră. Această etapă s-a finalizat cu a treia întâlnire online, Ursuleții 
povestesc ce au studiat, ce noutăți au, cum s-au simțit. Etapa revenirii acasă s-a concretizat în a patra 
întălnire online. Preșcolarii au studiat fiecare pagină a agendei, pentru a constata ce anume au studiat 
partenerii de peste Prut împreună cu ursulețul călător. La final, în etapa de reflecție și raportare, am 
elaborat un scurt Raport al activităților organizate în cadrul proiectului. 

Proiectul ,,Europuzzle – unitate în diversitate” - Proiect multicultural, avănd drept scop 
promovarea bunelor practici educaţionale în beneficiul copiilor şi cadrelor didactice prin schimbul de 
experienţă interculturală între instituţiile de învăţământ în vederea stimulării atitudinilor de respect, 
empatie şi admiraţie faţă tradiţiile şi obiceiurile româneşti, ale naţionalităţilor conlocuitoare. Nimic 
nu este mai frumos pe lume decât să asculţi glasurile minunate ale copiilor, mesajele transmise de 
aceştia prin dans, desen, pictură. Festivalul de dans şi expoziţia artistico-plastică au constituit rampa 
multiculturală, premisa împlinirii idealului civic susţinut de dialogul intercultural, respectiv: 
cooperare, participare şi respect pentru a elimina posibilele bariere. Astfel identitatea, pluralitatea, 
diversitatea si dialogul prind viaţă. 

Proiectul educațional ,,Un start bun în educaţia financiară”: prin activităţile propuse 
suplimentează informaţiile financiare ale partcipanţilor. Copiii au şansa de a avea acces la educaţie 
financiară cât mai devreme şi chiar să crească nivelul de învăţare alături de părinţi, educatori, 
comunitate. În urma implementării proiectului ,,Un start bun spre educaţia financiară”, grădiniţa 
este mai atractivă, un spaţiu prietenos, creşte încrederea şi stima de sine, responsabilitatea, valorizează 



munca proprie, dezvoltă abilităţi antreprenoriale, preşcolarii învaţă să depăşescă condiţia umană prin 
perseverenţă, intră în universul cunoaşterii descoperind o ancoră spre concret, se pregătesc pentru a 
reuşi în viaţă. 

II.2.Teatru de păpuși: 
Activitatea s-a concretizat în partciparea preșcolarilor la spectacole online, propuse de Teatrul 

Ariel, Tg. Mureș. Dramaturgia pentru copii, sub forma spectacolelor, constituie un mijloc de educație 
literară, estetică, morală. Pas cu pas, preșcolarii pătrund în lumea poveștilor, poeziei, dansului și 
mișcării scenice, contribuind la dezvoltarea înclinațiilor artistice prilejuite de momente de voioșie și 
destindere, urmate de descuții constructive referitoare la spectacolul în sine, mesajul transmis. 

II.3.Poveștile 
,,Fiecare copil, merită o poveste”.....,,la orice vârstă, omul este o ființă care se hrănește cu 

povești....de aceea avuția poveștilor, pe care au strâns-o oamenii de pe tot globul, din casă în casă, 
din secol în secol, fie în vorbă, fie și în scris, a depășit celelalte avuții omenești”...spunea scriitorul și 
filozoful indian Rabindranath Tagore. Pe măsură ce pătrundem în lumea minunată a poveștilor, facem 
cunoștință cu un univers plin de mistere, fascinant. Copilul învață să asculte, trăiește emoția 
momentului, își dezvoltă imaginația, limbajul, educă sentimentele, își formează o viziune asupra 
lumii, înfruntă situații din lumea reală sau imaginară. Povestea este un instrument de învățare, de 
creștere intelectuală, morală, civică. 

II.4.Prietenul meu, calculatorul 
Preșcolarii au partcipat la activitatea online, utilizând teme realizate cu ajutorul 

platformelor. 
Platforma JIGSAW PLANET / PUZZLES DIGITAL, Puzzle-ul – online, este un joc exerciţiu, 

care constă în reconstituirea unei imagini din forme, figuri/piese. 
Obiectivul urmărit: exersarea capacităţii de a reconstitui/asambla, o imagine, un cuvânt, 

stabilirea unei relaţii pozitive de comunicare, între emiţător şi receptor.  
Puzzele-ul - activează copiii, le dezvoltă capacităţile intelectuale, exersează operaţiile gândirii, 

antrenează atenţia voluntară, exersează îndemânarea, reprezintă o provocare la competiţie. 
Activitatea îmbină tradiţionalul şi interactivitatea, intra şi interdisciplinaritatea, valorizează 

bunele practice, este o chemare la competiţie. 
 
Liveworsheets – fise de lucru interactive 
Preșcolarii au primit fișe interactive pe Classroom, temele, respectiv sarcinile de lucru având 

drept țintă domenii diverite: educarea limbajului, cunoașterea mediului, matematică, sau activitatea 
integrată. 

 Wordwall  
Acest instrument digital, este un mijloc de realizare a activităților cu preșcolarii, în mediul 

informal, confortabil, cu feedback imediat. 
 
III.Concluzii 
Activitățile extrașcolare reprezintă o invitație la reflecție, o chemare la acumularea și aplicarea 

de informații, despre cum să fii prezent cu adevărat în ceea ce faci, cum să devii un model autentic și 
demn de urmat, să împărtășești experiențe, să celebrezi succesul.  

Am descoperit un mod de abordare relațional al procesului educațional, pornind de la nevoile 
reale ale copilului, utilizănd resursele lui interioare, comportamentele și abilitățile acestuia. Voi 
valorifica în continuare alternativele creative, atelierele de lucru, evenimentele interactive, schimbul 
de bune practice.  
  



 
ACTIVITATI EXTRASCOLARE – INTRE TRADITIONAL SI ONLINE 

 
 INTOCMIT PROF. FOFIU MARIANA VIOLETA 

 
 Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct 
de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi 
influenţe educaţionale de-a lungul vieţii 

 In societatea contemporană, problematica educaţiei dobandeşte noi conotaţii, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor 
şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Din 
acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 
educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.Accentul este pus acum pe aplicarea 
practică, al cărei rol este de a consolida informaţiile, de a forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia 
pentru învăţare şi activităţile productive. Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică 
complementară activităţilor obligatorii. 

 Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţămant şi îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Prin activitatile extracurriculare, educatia urmareste 
identificare si cultivarea corespondenteioptime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă 
civilizat, precum şistimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare 
contribuie la gandirea şi completarea procesului de învăţare, ladezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Avand un caracter atractiv, copiii 
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şidăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenareaelevilor 
în proiecte cat mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţisocio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personaleşi corelarea aptitudinilor cu 
atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-uncadru informal, ce permite elevilor 
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelulanxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intellectualActivităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 
plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în 
activităţileextracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în 
mod echilibrat şi momente recreative. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filmesau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvatăsituaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şinu prin produsul realizat de 
acesta . Participarea efectivă şi totală în activitate anga#ează atat elevii timizi cat şi pe cei slabi, 
îitemperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influente reciproce, dezvoltă spiritul 
decooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că 
în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumandu-şi responsabilităţi .Activitatea 
extracurriculară este o componentă educaţionalăvaloroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic 
trebuie să îi acorde atenţie, adoptand o atitudine creatoare atat în modul de realizare a activităţii, cat 
şi în relaţiile cu elevii, asigurand astfel oatmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

 Serbarile scolare si festivitatile marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. 
Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice aleelevului, precum şi în 
atmosfera festivă creată cu acest prilej 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a starni interesul elevului pentru diferite ariicurriculare, 
avand în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia 



 Excursiile si drumetiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor 
cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşireaunei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific 

 Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice varstei lor, poateconstitui o 
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de cătreelevi a unor 
activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să odescifreze şi să o 
îndrăgească 

 Activităţile extracurriculare sunt apreciate atat de către copii, cat şi de cadrele didactice în 
măsura în care valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor, optimizeaza procesul de 
învăţămant, formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ si au un efect 
pozitiv pentru munca desfăşurată în grup. 
  



 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE FF/ 

ONLINE 
ŞCOALA ALTFEL  

 
ŞCOALA GIMNAZIALA ŞONA 

ÎNVATATOARE: FOLEA ANA-MARIA  
AN SCOLAR: 2020 - 2021 

CLASELE: A III-A SI A IV-A 
 

N
r. 
c
rt 

Denumirea 
activităţii/tema Obiective Tipul 

activităţii 

Profesor 
responsabi
l 

Participanţi
Colaboratori 
Grup ţintă 

Z
iua Evaluarea 

activităţii 
- modalităţi 

1. 
 

 „Sănătatea, bunul cel 
mai de preţ” 
Alimentaţia copiilor 
 
https://doc.ro/sanatatea-
copilului/lista-
alimentelor-
nerecomandate-
copiilor-si-cu-ce-sa-le-
inlocuiesti 
 
CORONAVIRUS PE 
INȚELESUL 
COPIILOR /Ce trebuie 
să faci pentru ca să nu te 
îmbolnăvești de 
coronavirus 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=_rrrjM7wtF
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 
 

Vizionare 
filme 
 
Desene 
 
 
 
 
Discuţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Folea Ana-
Maria 

 
Elevi 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ Surori 
 
 

Luni 14.12.2020 

 
Dezbatere 
 
 
 
 
 
Panou 
Desene / 
Postere 

https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://www.youtube.com/watch?v=_rrrjM7wtF8
https://www.youtube.com/watch?v=_rrrjM7wtF8
https://www.youtube.com/watch?v=_rrrjM7wtF8


2. IARNA, 
ANOTIMPUL 
ZĂPEZII 
 -Desen, pictură 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=M7nPHbc6
PZ8 
https://www.youtube.co
m/watch?v=_IuvD84lsb
Y 
 
 
MIŞCARE ÎN PAS DE 
DANS  
 - Dans modern 
https://www.youtube.co
m/watch?v=pFYI70Bx
sXg 
 -Alunelul 
https://www.facebook.c
om/dorinstoican/videos/
3342468512464002/ 
 

Manifestarea 
interesului pentru 
a realiza lucrări 
după tutoriale 
prezentate; 
Manifestarea 
comportamentului 
competitiv. 
 
 
 
 
 
 
Vizionarea 
dansurilor şi 
repetarea 
mişcărilor de 
dans. 
 
Manifestarea 
interesului pentru  
activitatea 
artistică . 

Activitate 
practică 
 
Vizionare 
tutoriale 
 
 
 
 
 
 
Dans 

Folea Ana-
Maria 
 

Elevi,  
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ Surori 
 

M
arţi 15.12..2020 

Desene şi 
picturi 
 
Diplome 
 
Fotografii 
 
 
 
 
 
Video 

3. Datini si obiceiuri 
străbune prinse într-un 
mănunchi de cuvinte: 
,,Mos Crăciun, bătrân 
pribeag,  
Noi te asteptăm cu 
drag!” 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=sR4nrI27uJ
s  
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=j7ZbgWwD
mvM 
 
 
 
 
 
 

Păstrarea şi 
transmiterea 
obiceiurilor şi 
datinilor populare 
locale. 
Dezvoltarea 
capacităţii de 
cunoaştere şi 
intelegere a unor 
datini, obiceiuri şi 
tradiţii creştineşti 
specifice acestei 
perioade. 
Stimularea 
interesului 
părinţilor prin 
implicarea directă 
şi indirectă în 
aceste activităţi. 

Activitate 
Educativă 
 
 
Şezătoare 
literară 
online/FF 
 
 
Vizionare 
filmuleţ cu 
datini şi 
obiceiuri  
 

Folea Ana-
Maria 
 
 
 
 

Elevi,  
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ Surori 
 
 

M
iercuri 16.12..2020 

 Concurs 
 
 
 
Fotografii 
Interviu 
Desene 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pFYI70BxsXg
https://www.youtube.com/watch?v=pFYI70BxsXg
https://www.youtube.com/watch?v=pFYI70BxsXg
https://www.facebook.com/dorinstoican/videos/3342468512464002/
https://www.facebook.com/dorinstoican/videos/3342468512464002/
https://www.facebook.com/dorinstoican/videos/3342468512464002/
https://www.youtube.com/watch?v=sR4nrI27uJs
https://www.youtube.com/watch?v=sR4nrI27uJs
https://www.youtube.com/watch?v=sR4nrI27uJs


4. Poveşti şi desene 
animate cu tema 
:,,SĂRBĂTORILE DE 
IARNĂ’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizionarea unor 
desene animate 
inspirate din 
poveştile citite de 
copii. 
  
 
 
FII 
PREZENTATOR 
TV: 
Fiecare copil va 
realiza o ramă din 
carton, creione, 
carioci, beţe etc. şi 
va prezenta 
familiei un 
personaj sau un 
animal sau un 
obiect din filmele 
vizionate.  
Părinţii vor filma 
prezentarea şi o 
vor trimite 
învăţătorului. 
Filmuleţul va avea 
2 - 3 minute. 

Activitate 
educativă 
 
Vizionare 
filme 
 
Concurs 
 

Folea Ana-
Maria 

Elevi,  
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ Surori 
 
 
 
 
 

Joi 17.12..2020 

 
 
 
Film 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 

5. ,,Cu spor ne pregătim, 
pe moşul să-l primim!” 
ATELIERUL LUI 
MOŞ CRĂCIUN 
http://krokotak.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=9BuYInIyU
hA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=n_jEOO_m
MO4 

Realizarea unor 
felicitări şi 
ornamente de 
Crăciun folosind 
materialele şi 
instrumentele 
puse la dispoziţie, 
prin utilizarea 
tehnicilor de lucru 
învăţate: tăiere, 
rupere, mototolire, 
lipire. 
-sa trăiască in 
relaţie cu cei din 
jur stări afective 
pozitive, 
manifestând 
prietenie, 
toleranţa, 
armonie; 
-sa trăiască 
bucuria de a 
colinda şi de a 
lucra împreună. 
 

 
Activitate 
practică 
 
Atelier de 
creaţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audiere 
colinde 

Folea Ana-
Maria 

Elevi,  
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ Surori 

V
ineri 18.12.2020 

 
Felicitări,  
Ornamente 
de Crăciun 
 
Fotografii 
 
 

 
  

http://krokotak.com/


 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎN ONLINE 
 

FOTIN ALINA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC SPIRU HARET, FOCȘANI 

 
“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”-Confucius 
 
Educatia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se potrivesc copilului în această 
perioadă în care #stămacasă. Aceste activități sunt interesante și-l vor menține activ și curios, și care 
îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător. 

1.Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități 

extracurriculare tehnico-științifice, potrivite pentru copiii din școala primară. 
Chiar dacă în această perioadă de izolare locațiile fizice sunt închise, copii 
continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru 
noul format. 

2.Ateliere creative de arte frumoase 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt 

științele.  
 Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve 

probleme, atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și 
discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și 
dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual  
 Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Dacă vrei să-l ajuți 

pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar 
și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în 
această perioadă, în online.  

  
4. Cursuri și ateliere de gătit 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. 



Ca exemple de activități extrașcolare pentru elevi care implică lecții de nutriție, există cursurile 
sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își 
va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele.  

5. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută elevii să afle 

cât de important e mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, își dezvoltă 
spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și 
curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă. Acest tip de activități extrașcolare 
sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și 
captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți. 

6. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea 

copiilor după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile 
și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului mult mai complexă. 

 Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică 
sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței 

și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său.  

 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv –educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
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1.Cernea, Maria, "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti;  
2.Crăciunescu, Nedelea, "Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti;  
3. Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 
  



 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN PANDEMIE 

  
FRĂȚILĂ DOINA CONSTANTINA,  

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR,  
ȘCOALA GIMNAZIALA CARNA, JUDEȚUL DOLJ 

 
 Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din punct 
de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. În acest fel, asupra individului se exercită o multitudine de 
acțiuni și influențe educaționale de-a lungul vieții. Specialiștii le-au sistematizat în trei tipuri de 
realizare a pregătirii pentru viață: educație formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală 
(cunoștințele pe care individul le preia zi de zi, în familie, pe stradă, în mass-media). 

 Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și 
locul bine stabilit în formarea tinerilor. Chiar dacă începând cu anul 2020 toate activitățile educative 
au început să se desfășoare online, acest lucru nu m-a împiedicat în a organiza și desfășura activități 
nonformale și în acest nou mod de învățare. Și prin acest nou mod am reușit prin activitățile 
extrașcolare desfășurate (serbare școlară online, activități de grădinărit în anotimpul primăvara, 
activități de pregătire și decorare a Mesei Pascale, vizionări de filme cu conținut specific Sărbătorii 
Pascale, puzzle-uri –JSPUZZLES, WORDWALL cu teme pascale etc.) să identific și să cultiv 
corespondența optimă dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, totul realizând-
se în mare măsură cu sprijin și ajutor din partea părinților, având în vedere că efectivul de elevi pe 
care îl coordonez este la început de drum școlar. Activitățile extrașcolare le-am desfășurat în mediul 
online (Google Suite, Classroom), uneori elevii au prezentat în mod liber acțiunile pe care le-au 
desfășurat în urma solicitărilor venite din partea mea, alteori au încărcat fotografii de la activitățile 
desfășurate, scurte filmulețe video. Prin intermediul acestor activități am contribuit la gândirea și 
completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea 
rațională și plăcută a timpului liber. 

 Activitățile extrașcolare desfășurate cu elevii de clasă pregătitoare au avut un caracter atractiv, 
copiii au participat într-o atmosferă relaxantă având în vedere mediul în care se aflau, cu însuflețire 
și dăruire, cu susținere și încurajări din partea părinților, bunicilor sau fraților mai mari. 

Scopul activităţilor extracurriculare desfășurate online constă în dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale, ativități administrativ-gospodărești, facilitarea integrării în mediul 
familiar, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 
util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare 
obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente 
recreative. 

Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă; ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoștințe. Prin intermediul lor, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
fiecare dintre ei având posibilitatea să se afirme conform naturii sale. Activitățile extracurriculare 
desfășurate în mediul online sunt apreciate atât de copii, cât și de părinți, deoarece cadrele didactice 
cu măiestria lor valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor, optimizează procesul de 
învățământ prin formele de organizare cele mai ingenioase, cu caracter recreativ. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Gândirea creativă şi învăţarea din proprie 



iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească și o gândire 
independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul 
de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 

Înainte de toate, este însă important ca învățătorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa 
poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare online care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 
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Relațiile optime dintre familie și școală sunt primordiale pentru o dezvoltare armonioasă și 

globală, a copilului, în consecință, există un scop comun ; o punte de a facilita realizarea obiectivului 
principal vizat. Acest parteneriat necesită o colaborare reciprocă, devenind un pilon invincibil pentru 
eficacitatea și răspunsurile afirmative ale dezvoltării personale și educaționale a elevilor, ce a 
demonstrat că în lipsa acestei colaborări, copilul va întâmpina numeroase probleme de-a lungul 
evoluției lui școlare . În cazul fericit, dacă se acordă această frumoasă colaborare, copilul va evolua 
în mod armonios, favorabil, beneficiind de numeroase avantaje . 

Educația reprezintă un proces îndelungat, process ce este pe cale să fie asimilat de către familii 
și apoi de către școală, fiind necesară implicarea ambelor părți pentru obținerea dezvoltării 
educaționale întregite și personale . 

Așadar unitatea de învățământ trebuie să accepte importanța implicării și colaborării părinților 
în procesul educational al copiilor, deasemnea și necesitatea unei colaborări amicale între copil, cadru 
didactic și părinți, astfel încât profesorii să își ducă la bună împlinire rolul lor efficient și complet.  

Sunt necesare schimburi de informații între familie și școală, preocupări comune, totodată și 
stabilirea unor reguli și acorduri clare, privind anumite acțiuni, față de elev.  

Este necesară o implicare suplimentară a familiei, însă din nefericire în concepția unor părinți 
școala este singura răspunzătoate de educația și evoluția copilului, limitând astfel colaborarea 
armonioasă dintre cele două părți.  

Un alt punct de vedere este acela că profesorii ar trebui să cunoască situația pe care copilul o 
are acasă, modul de viață și preocupările acestuia, ajutorul și implicarea părinților la prosperitatea 
actului educational. 

Cadrele didactice propun o punte de legătură spre familiile copiilor, sugerându-le acestora 
participarea la diverse centre educaționale, activități extracurriculare, sedințe cu părinții, ateliere de 
lucru, reuniuni regulate, excursii, grupuri de discuții, expoziții de lucrări, petreceri, serbări, jocuri, 
etc. 

Aceste activități extrașcolare au o deosebită însemnătate și un enorm impact emotional asupra 
părinților, captându-i și determinându-i să accepte o colaborare activă, acceptând astfel rolul de factor 
răspunzător în conturarea personalității propriului copil.  

Activitățile derulate au reușit să schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea familiilor față de 
școală, îmbunătățind astfel legătura dintre cele două punți . 

Activitățile extrașcolare sunt atractive și captivante pentru orice vârstă, deoarece ele stârnesc 
interesul, facilitează dobândirea de noi cunoștințe, chiar dacă este necesar un efort suplimentar, 
produc bucurie, părinții se simt utili, prezentând astfel un interes sporit față de școală.  

Datorită acestor activități extrașcolare, copiii își dezvoltă spiritul operational, practice, se 
autodisciplinează, deoarece în asemenea activități ei acceptă de bună voie regulile, asumându-și 
responsabilități, dând astfel oportunitatea de a se afirma conform naturii lor. 

Cadrul didactic are oportunitatea, prin acest tip de activități, să își cunoască elevii mai bine, să 
le modeleze dezvoltatea, să-i încurajeze spre diverse înclinații, să le valorifice atuurile, pregătindu-I 
astfel pentru viață.  

Atingerea acestor obiective depinde foarte mult de implicarea cadrului didactic în actul 
educational, de abordarea temelor, de vocația acestuia, de dragostea sa pentru elevi, de modul 
inventiv, prin valorificarea resurselor și posibilităților de care dispune grupa de elevi.  



 Este impetuos necesar și primordial să promovăm o cultură activ participativă, astfel încât 
părinții să dețină un rol active în educația copiilor lor, să se implice și să colaboreze, pentru a 
valorifica performanțele școlare ale copilului, care este principalul actor al procesului educational.  
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 Anul școlar anterior și o parte din anul școlar în curs au adus în învățământul românesc o nouă 

provocare care se referă, după cum bine știm toți, la suspendarea cursurilor tradiționale și la înlocuirea 
acestora cu cele desfășurate în mediul on-line, începând din martie 2020. Trecerea la acest nou mod 
de comunicare și de continuarea a activității didactice a fost un pas nou atât pentru elevi cât și pentru 
cadrele didactice 

Datorită și acestui motiv școala în care ne desfășurăm activitatea a trebuit și trebuie să facă față, 
în continuare, provocărilor și cerințelor tot mai complexe care vin din partea societății contemporane, 
cu toate sectoarele ei.  

Cerințele beneficiarilor fac din școlile noastre un mediu benefic educării tinerei generații. 
Internetul devine un mediu de promovare propice pentru construirea unei noi imagini. Aceasta este 
mai complex și deschisă spre schimbare dar și spre susținerea învățămantului traditional. Noul din 
sistemul educațional a reprezentat atât un compromis cât și o încercare de a face tot posibilul, de câtre 
toți factorii implicați, pentru a se desfășura o educație atipică până acum, în special pentru micii 
preșcolari și școlari.  

Nu trebuie să uităm că un rol important în acest nou mod de învățare l-au avut părinții sau tutorii 
legali deoarece ei au fost cei care au sprijinit, cu resursele material din dotare, buna desfășurare a 
acesteia. 

Nu doar cursurile școlare au fost desfășurate în sistem online ci și activitățile extrașcolare.  
Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 

anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

Activitatea extrașcolară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În perioada desfășurării activităților extrașcolare în sistem informatics am organizat diferte 
întâlniri în cadrul cărora am putut vizita virtual numeroase și importante muzee din lume, participa la 
activități de reciclare și protecție a mediului, realiza planșe sau viziona locuri cu însemnătate culturală 
și istorică, case memorial sau diferite monumente.  

Toate acestea au constituit un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice 
ale lumii noastre.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul 
de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 



naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Toate oferă un plus de 
valoare atât elevului cât și cadrului didactic. 
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 Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă. Pentru integrarea în societate copilul 
preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de activități extrașcolare. Acestea sunt 
atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu 
plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara grupei.Printre 
dimensiuni ale dezvoltării importante care mi le-am propus a fi realizate în activitățile extrașcolare 
pot enumera: 

 - Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil prin: 
 - integrarea în viața socială; 
 - formarea unui comportament civilizat; lărgirea orizontului de cunoaștere;  
- educarea unor calități morale și estetice;  
- organizarea timpului liber în mod cât mai util și plăcut; 
 - descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor;  
- reactualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate în clasă; 
 Educația extrascolară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității copiilor. 

Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a stimula 
și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și asumarea de 
resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. 

 Lumea plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde se pun bazele formării și dezvoltării 
fizice și spirituale a copilului dacă se folosesc metode și procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată ,,într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor”.  

Prin aceste activități am oferit copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului 
de competiție, valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și 
inițiativei.  

Dintre activitățile extrașcolare propuse și realizate pot aminti: - vizite la muzee, expoziții,,care 
au constituit un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice ale poporului nostru. Aceste 
activități ne-au oferit prilejul să vizionam cu mult interes și plăcere, expoziție cu obiecte de artă, 
imagini cu momente legate de trecutul istoric . 

- Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii spre alte domenii de 
activitate: muzică, poezie etc. În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și 
copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar 
copiii sunt dornici de cunoaștere fiind atrași de rolurile interpretate de actori. 

 - Excursiile contribuie la îmbogățirea cunostințelor copiilor despre frumusețile țării, la 
educarea dragostei și respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 

 Prin excursii copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde au creat opere de artă. 
Copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din 
natură, percep activitățile prin acțiuni directe cu obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice 



 Noi, adulții ne-am lăsat conduși de imaginație, de setea de cunoaștere a copiilor, de bucuria și 
dragostea din sufletele lor curate. În activitățile desfășurate la gradina zoologică copiii au admirat cu 
mult interes viețuitoarele în mediul lor specific, au asistat la hrănirea și îngrijirea lor. Copiii și-au 
verificat cunoștințele și și-au însușit cunoștințe noi prin întrebările adresate spontan, la fața locului. 
În înfrumusețarea curții grădiniței copiii, au măturat aleile, au plantat flori, au sădit pomișori. Se citea 
pe chipurile lor cât de mult le plăcea ceea ce făceau și cât de bucuroși erau că își înfrumusețează 
spațiul de joacă și curtea grădiniței lor.  

Cele mai așteptate și întâmpinate cu drag au fost sărbătorile și aniversările copiilor. Pentru copii 
sunt un prilej de destindere, de bună dispoziție, cultivând interesul apartenenței la colectivitatea din 
care fac parte. Totodată i-am încurajat să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența spectatorilor. 
Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde de talentul 
educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele de care 
dispune grupa de copii. Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti 
pentru viață atât cu ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin activitățile 
extrașcolare.  

Activitățile extrascolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine 
în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii 

 Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 
în online, alături de educatoare care adaptează curricula pentru noul format. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și sa dezvolte sănătos ca viitor adult. 

 De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în 
familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Am vizitat în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care ,,și-au deschis 
porțile” în această perioadă, în online, astfel am ajutat copiii să-și îmbogățească cunoștințele despre 
comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, am explorat alături de 
copii o grădină zoologică și am transformat această “excursie virtuală” într-una educativă.  

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  



 Ca exemple de activități extrașcolare am desfașurat și implicat copiii in lecții de nutriție, am 
gătit unde nu doar că am aflat cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma 
obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să impresioneze . 

Baletul, gimnastica sau dansul modern sunt alte activități desfășurate cu copiii, scopul fiind să 
rămână într-o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și 
a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot 
mai liber și mai încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu 
binemeritat! 
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 INSTRUMENTE ON-LINE DE ÎNVĂȚARE 

 
 PROF. CODOREAN GABRIELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA “OLTEA DOAMNA” ORADEA  
 
Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, pentru a-l putea organiza, conduce 

şi controla este importantă cunoaşterea unor termeni specifici care vor fi definiţi în cele ce urmează, 
conform resurselor bibliografice: 

„Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, 
conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a 
educaţiei.” 

Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator 
conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni 
de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie. Materialele educaţionale pot 
fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. 

Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, 
mijloace, participanţi care conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de instruire. 

Platforme de e-Learning Open Source Platforma Moodle Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle) este un pachet software destinat producerii de cursuri bazate pe 
Internet, oferind un bun suport pentru securitate şi administrare şi având conturată o comunitate amplă 
de utilizatori şi dezvoltatori. 

Sistemul Moodle pleacă de la ideea că orice participant la un curs poate fi în acelaşi timp elev 
şi profesor, înlăturând imaginea profesorului ca „sursă de cunoştinţe” şi promovând-o pe cea a 
profesorului ca modelator de personalităţi, care lucrează într-o manieră particulară cu fiecare student 
pentru a-l ajuta să dobândească deprinderile şi cunoştinţele de care este interesat, şi care moderează 
discuţiile şi activităţile într-o manieră care ajută studenţii să colaboreze pentru a atinge în mod 
colectiv obiectivele generale ale cursului. Sistemul Moodle oferă un cadru pentru dezvoltare şi 
utilizare de materiale şi metode moderne de lucru, dar şi de adoptare a unei pedagogii ce stimulează 
creativitatea. 

1educat – portalul ofertei de cursuri: www.1educat.ro 1educat este un portal specializat în 
prezentarea ofertelor de cursuri, promovând perfecţionarea în anumite domenii de interes general. 
Conţine informaţii utile despre planificarea carierei şi mediului educaţional, precum şi numeroase 
resurse, dispunând şi de un asistent online. 

Are următoarele secţiuni: 
1. Oferta de cursuri – sunt prezentate oferte de cursuri din domenii ca: economic, sociouman, 

IT&C (Information Technology and Communications), limbi străine, calificare. Este descris modul 
de alegere a unui curs, sunt prezentate cursurile online gratuite, există un program special de 
consiliere, se poate consulta piaţa locurilor de muncă sau se afla cum se redactează un CD. Această 
secţiune prezintă şi câteva aspecte negative: unele cursuri, informaţii despre anumite domenii, cursuri 
sau furnizori de instruire lipsesc, ele existând doar cu titlul (exemplu: proprietate intelectuală). 

2. Planificarea carierei – sprijină pe cei aflaţi în procesul de consolidare a carierei oferind detalii 
despre:  

• managementul carierei – ajută în alegerea unei cariere optime, în condiţiile în care condiţiile 
pieţei de muncă se schimbă; • consilier de carieră – stabileşte obiectivele de carieră, abilităţile şi 
aptitudinile necesare; • programe de consiliere – clasic sau online; • societăţi de plasare – oferă adrese 
Web ale celor mai importante societăţi de plasare din ţară, locuri de muncă, burse, studii în străinătate; 

3. Editor – secţiune destinată publicaţiilor educaţionale; 
4. Mediul educaţional – cuprinde ştiri, informaţii, legi, ordonanţe, acte normative din domeniul 

educaţiei.  
Fig. 1 – 1educat – portalul ofertei de cursuri: www.1educat 



Proiectul Şcoala Online: http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online oferă resurse gratuite 
utile elevilor, studenţilor, profesorilor, persoanelor dornice de instruire şi informare: dicţionare, 
biblioteci, eseuri, referate, cursuri, consiliere pentru e-learning şi altele. 

Acest site este conceput pentru a fi o platformă deschisă, oricine putând să contribuie la 
dezvoltarea şi la distribuirea lui pe Internet. A fost realizat prin colaborarea unei echipe formate din 
elevi, studenţi şi profesori . 

Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de 
informaţii ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor 
a unor modalităţi moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin 
intermediul forumului. Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate 
online, jocuri, download gratuit a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor 
în utilizarea sitului. Având un aspect clar şi atractiv, conţinutul sitului se îmbogăţeşte permanent cu 
ajutorul numeroşilor colaboratori, oricine putând să adauge noi referate sau programe cu caracter 
cultural sau educaţional. Trebuie subliniat, însă, că realizatorii sitului nu garantează corectitudinea 
tuturor informaţiilor. De asemenea, ar fi de dorit un design uniform al lecţiilor din diverse domenii, 
precum şi îmbunăţăţirea designului paginii principale. 

 eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice din 
Uniunea Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. 
Portalul eTwinning (www.etwinning.net) este disponibil în 25 de limbi europene și oferă oportunități 
deosebite oricărui profesor să găsească parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de 
lucru, evenimente, camere ale profesorilor și seminarii de formare, să progreseze, să fie la curent cu 
ultimele noutăți, să beneficieze de sprijin și de resurse puse la dispoziție de alți utilizatori ai 
platformei. 

Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor 
străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din 
avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect eTwinning. 

 O echipă alcătuită din specialiști TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație și ISE- Institutul 
de Științe ale Educației, a derulat o cercetare pe tema implicării profesorilor din școlile românești în 
programul eTwinning. Proiectele eTwinning nu sunt doar niște activități în sine, ci produsele lor sunt 
integrate și valorificate mai departe de către participanți pentru îmbunătățirea calității în educație. De 
fapt, cerințele actuale sunt de a integra în curriculum-ul obligatoriu proiectele colaborative online 
eTwinning, deci trebuie să crească numărul celor care implementează astfel de parteneriate. 

Concluzii 
 Beneficiile platformei eTwinning pentru elevii implicați în proiecte on-line de învățare prin 

colaborare la nivel european sunt foarte mari datorită unor factori cum ar fi: oportunitatea de a 
interacționa cu elevi și profesori din alte țări europene, suport didactic și tehnologic oferite de portal 
la cele mai înalte standarde europene, instrumente inovatoare de lucru, abordare inter și 
transdisciplinară a temelor alese, munca în echipă, stimularea interesului și a gândirii critice, ocazia 
de a purta un dialog constructiv, aprofundarea cunoștințelor, valorificarea aptitudinilor și a 
creativității participanților. 
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ACTIVITAȚI EXTRAȘCOLARE ALTERNATIVE IN INVAȚAMANTUL 

ONLINE 
 

PROF. CAMELIA – GEANINA GAFTINIUC 
 COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI 

 
Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 
suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorinetat către practici noi de comunicare 
și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile 
instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți 
și copii deopotrivă suntem în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare 
a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, 
utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste 
elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a 
întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu 
am mai întâlnit-o până în prezent. 

La fel ca educația formală, educația non formală realizată prin activități extrașcolare a trebuit 
să îmbrace noi forme de organizare și desfășurare, astfel încât tinerii să nu fie privați de această latură 
educativă deosebit de importantă pentru formarea lor. 

 Exemple de activități extrașcolare în învățământul online 
1. Activități extrașcolare tehnico-științifice 
Copiii pasionați de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii pot participa la cluburi și 

cercuri tematice în care se desfășoară aceste tipuri de activități extracurriculare alături de instructori 
care adaptează curricula pentru formatul online. Cunoștințele pe care le deprind prin programarea de 
jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să 
găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiț de 
provocări, mai încrezătoi în propriile idei și mai creativi. 

2. Ateliere artistice creative 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor, precum sunt științele. Dacă cele din 

urmă le facilitează gândirea logică și analitică și rezolvarea de probleme, atelierele de arte le 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îi ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mod de gândire sănătos ca viitor adult. Se 
poate improviza un loc special pentru creație în spațiul locuinței, astfel încât copilul să aibă șansa de 
a evada în natură sau oriunde în lume prin literatură, pictură sau sculptură. 

Cursuri de design grafic 
În cadrul unui astfel de curs interactiv, desfășurat online, copiii pot învăța să creeze propriul 

site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum lumea lui. Pentru că dorește să-și 
unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două lumi, copilul poate dezvolta fără 



niciun impediment competențele necesare unui graphic designer în această perioadă de distanțare 
socială. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual 
Dacă vrem să-i ajutăm pe copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 

trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online. Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, părinții pot 
explora alături de copiii lor un muzeu nou sau o grădină zoologică și pot transforma această “excursie 
virtuală” interactivă într-una educativă, care combate lenea. 

4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
Pentru alegeri ceva mai convenționale, se pot descărca aplicații pe calculator sau tabletă pentru 

ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele cursuri de 
cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, italiană, 
japoneză). Copilul va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, 
ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai 
mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate 
duce departe, acolo unde își dorește.  

5.  Cursuri și ateliere de gătit 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede 
este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e 
supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot 
schimba în mult mai bine, realizând activități extrașcolare care implică lecții de nutriție, cursuri sau 
atelierele de gătit unde copiii nu doar că vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar 
își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

În concluzie, este bine să ne preocupăm ca extrașcolare să nu piardă teren în contextul 
învățământului online, ele exercitând un rol deosebit în educația pe tinerilor în spiritul societății 
actuale. Ei trebuie să fie învățați să se adapteze, astfel, vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai 
fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Educația de mediu este una dintre direcțiile principale ale organizației noastre. Totuși, în plină 

pandemie, este normal ca gândurile grupului nostru țintă – format din copii, părinți și profesori – să 
fie centrate pe situația actuală. Venim în întâmpinarea voastră cu câteva sfaturi și răspunsul la 
întrebarea: Cum le vorbim copiilor despre asta? 

În situații neobișnuite sau care creează anxietate și nesiguranță, unii părinți încearcă să își 
protejeze copiii, ascunzându-le realitatea. Copiii sunt însă foarte perceptivi și își dau seama foarte 
repede când lucrurile nu sunt ca de obicei.Nici nu mai vorbim despre adolescenți, care sunt conectați 
și află informații din tot felul de surse – legitime sau nu. Cea mai bună opțiune este o discuție deschisă, 
adaptată la vârsta copiilor și la nivelul lor de înțelegere. 

Izolarea la domiciliu și stresul sunt doar două dintre situațiile greu de gestionat generate de 
epidemia de COVID-19. Dintr-odată, multe tipuri de nevoi nu mai pot fi îndeplinite ca înainte. Multă 
lume experimentează emoții puternice și destabilizatoare precum frustrare, furie, angoasă, 
descurajare, iar unii oameni ajung să se simtă copleșiți. 

O categorie pentru care provocarea este și mai mare sunt părinții. De la bebeluși la adolescenți, 
copiii de vârste diferite pot reacționa atât asemănător, cât și diferit la situație. Unele reacții sunt 
evidente, altele reprezintă subtilități pentru care este nevoie să fim atenți, să le identificăm pentru ca 
apoi să le adresăm. 

Iată cele mai frecvente tipuri de situații problematice care pot apărea în funcție de vârstă ca 
reacție la stres, câteva modalități de adresare și o perspectivă mai bună asupra situației. 

Școlari 
Deja suficient de mari încât să înțeleagă situația, copiii de vârste școlare pot resimți mult mai 

acut anxietatea și îngrijorarea, având însă mecanisme diferite de reacție, de la a vorbi întruna despre 
situație până la a refuza total să vorbească. Pot simți o gamă largă de emoții puternice precum tristețe, 
furie, neputință. Se pot confrunta cu dificultăți în a ține pasul cu cerințele școlare și în a menține 
atenția, concentrarea sau motivația. În plus, separarea de colectivul de prieteni îi poate crea disconfort 
emoțional. 

Ce poate ajuta? 
Trecerea de la participarea la ore în clasă la urmărirea acestora de acasă, pe platformele online, 

reprezintă o schimbare de natură să perturbe rutinele școlare ale elevului. De aceea este important să 
stabilească împreună cu adultul un program zilnic care să-i permită participarea cu succes la orele 
online și îndeplinirea sarcinilor școlare, garantându-i totodată mult doritul și necesarul timp de 
recreere. Adultul este cel care trebuie să se asigure de consecvența programului. În timpul liber, îl 
poate angrena pe copil în jocuri și activități interesante, care facilitează dezvoltarea inteligenței sau a 
anumitor abilități. La fel de bine îi poate inspira apetitul pentru citit, muzică, sport sau o formă de 
artă. De asemenea, ar fi bine să fie sprijinit să mențină contactul cu colegii și prietenii, prin mijloace 
electronice, pentru a păstra și fortifica relațiile sociale. 

Foarte important în această perioadă este accentul pe identificarea și exprimarea emoțiilor. 
Copilul trebuie învățat că este în regulă să simtă ceea ce simte și să-și exprime emoțiile în mod 
adecvat. Este necesar să i se explice situația și să i se ofere răspunsuri la întrebări, pe măsura 
înțelegerii sale, urmărind în același timp să nu fie expus excesiv la știri despre evenimente (lucru care 
poate dăuna inclusiv adulților, de altfel). 

Aceste vremuri dificile pot constitui pentru copil o oportunitate de a-și dezvolta inteligența 
emoțională și de a învăța să gestioneze corect situațiile stresante. Iar dacă părinții rămân acasă în 
izolare, au dintr-odată mai mult timp să sprijine sau să faciliteze dezvoltarea multilaterală a copiilor 
lor. 



 
Adolescenți 
Adolescența este, prin definiție, o etapă potențial tumultoasă în viața unui om, iar în situații-

limită se poate observa și mai bine cel fel de reacții au adolescenții la stres. Ei pot ajunge să aibă 
izbucniri, să se comporte neglijent, să adopte o atitudine opoziționistă, un comportament rebel sau să 
aibă tendințe către depresie sau abuz de alcool, tutun sau alte substanțe. 

În situația de față, îi pot afecta frica de boală sau de moarte, dificultatea de a face față cerințelor 
școlare, lipsa banilor, emoțiile puternice. Izolarea îi pune în imposibilitatea de a participa la activități 
de grup în afara casei (de exemplu: antrenamente, repetiții, cercuri etc.), de a se distra cu grupul de 
prieteni sau de a petrece timp cu persoana iubită. În plus, statul cu părinții în casă toată ziua, în cazul 
în care și aceștia sunt tot în izolare, poate genera situații conflictuale sau sentimentul limitării 
libertății. 

Este necesar ca părinții să investească timp în a discuta cu adolescenții pe larg despre fenomenul 
epidemiei și efectele sale în diversele aspecte ale vieții oamenilor. Să le pună la dispoziție mijloace 
de informare, să-i îndemne să adreseze întrebări și să găsească răspunsuri. 

Cel mai bine ar fi ca părintele să fie un model pentru adolescent în ceea ce privește: 
• gestionarea situației: emoțional și practic; 
• organizarea timpului: timp de muncă/studiu, timp de relaxare, timp pentru treburile casei, timp 

pentru socializare sau hobby-uri; 
• grija pentru sine însuși: lucrat cu pauze, dormit suficient, o dietă echilibrată, mișcare și 

exerciții fizice, evitarea exceselor de orice fel. 
Relațiile de prietenie sunt foarte importante pentru adolescenți, deci este nevoie ca părinții să-i 

sprijine pe aceștia în menținerea contactului cu prietenii în mediul online, oferindu-le spațiu și 
respectându-le intimitatea pe durata conversațiilor. Similar grupei de vârstă anterioare, exersarea 
inteligenței emoționale prin identificarea și exprimarea corectă a emoțiilor contribuie la reducerea 
stresului și la aplanarea conflictelor ce pot apărea. Adolescenții mai rezervați în a exprima în mod 
direct ceea ce experimentează pot fi îndemnați să țină un jurnal (din nou, părinții trebuie să aibă grijă 
să le respecte intimitatea prin a nu căuta să cerceteze conținutul jurnalului). 

Partea bună a lucrurilor 
Mai mult timp de stat acasă înseamnă mai mult timp dedicat coeziunii familiei, posibilitatea 

rezolvării unor probleme sau conflicte și posibilitatea dezvoltării multilaterale a adolescenților. Este 
și o oportunitate să-și acorde timp singuri cu ei înșiși și să-și cultive, astfel, autonomia în situații în 
care petrecerea timpului cu alte persoane nu este posibilă. 

Cred că este crucial, mai ales în perioade de grea încercare precum epidemia aceasta, dar nu 
numai, ca oamenii să se înarmeze cu răbdare și înțelegere pentru semenii lor din alte categorii de 
vârstă și să fie receptivi la modalitățile prin care aceștia încearcă să facă față situației. Sunt copii sau 
adulți pe care îi putem sprijini prin modelul nostru de atitudine sau comportament. Și mai sunt și alții 
– indiferent de vârstă – de la care ne putem inspira noi pentru a trece cu bine de această perioadă. 

Acestea sunt doar câteva dintre posibilele moduri de a gestiona stresul prelungit. Este nevoie 
să găsim stilul care ni se potrivește și ne ajută, însă dacă, cu trecerea zilelor, starea psihică nu se 
îmbunătățește, sau chiar dimpotrivă, atunci ajutorul specializat ar fi recomandat. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

PROF. GAIȚA-LUKACS IOANA 
COLEGIUL NAȚIONAL “ MIHAI EMINESCU “ PETROȘANI 

 
Educaţia reprezintă o componentă complexă a existenţei umane, care asigură întâlnirea dintre 

individ, societate şi întreaga viaţă socială şi, prin aceasta, pregătirea şi formarea lui pentru viaţa 
prezentă şi pentru viitor. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unuistil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii 

În pandemie, copilul tău nu prea mai are ce face. Nu mai participă la olimpiade, nu mai face 
sport cu colegii, nu mai merge la sală, nu se mai plimbă, nu mai merge cu bicicleta, nu mai face 
voluntariat, muzică. În acest context, marcat de restricții de deplasare și interacțiune, comunicarea cu 
ceilalți și petrecerea timpului liber au avut nevoie de ajustări. 

Până acum, toate aceste activități extrașcolare erau cerute și apreciate de Universităţile din 
Occident, care apreciau elevii cu activități extra-școlare, dar s-au adaptat situaţiei. Acum se uită la 
notele primite la școală cu atenție mai mare. 

Adina Cristescu, manager EDMUNDO: „Ei nu caută genii, caută să formeze mai mult. Dacă 
vorbim de domeniul medical, acolo într-adevăr se uită să ai experienţă“. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști, sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității, sau a 
unor anumite competențe ale copilului, atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

Iată câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului tău 
în această perioadă în care stăm acasă : există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri 
de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din 
școala primară, cursuri de programare online pentru copii și adolescenți, deoarece cunoști importanța 
pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras un copil de prezența ei. De la telefoane 
și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de 
tehnologie. Cunoștințele pe care le deprind prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 
roboți îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică. 

 Un alt exemplu sunt atelierele creative de arte. Acestea îi stimulează empatia, abilitățile de 
comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-
au deschis porțile” în această perioadă, în online. 



 O altă activitate ar putea fi învățarea limbilor străine. Vorbim de clasicele cursuri de cultură și 
civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, italiană, chineză, 
japoneză), astfel copilul tău va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în 
străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat. 

Există cursurile sau atelierele de gătit, unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și 
de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. 
România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei 
alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. 

Există cursuri de improvizații pentru copil, în special pentru cei mici, unde prin exerciții de 
vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul improvizator 
învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile 
interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Treci de școală și îți cauți un loc de muncă. Încă mai sunt la mare căutare CV-urile stufoase, cu 
activități extra-școlare. 
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TRADIȚIILE ȘI OBICEIURILE NOASTRE  

MERG MAI DEPARTE 
 

 PROF. INV. PRIMAR GAL EDITH 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,AUREL VLAICU” ARAD 

 
 A trecut deja mai bine de un an, de când răspândirea pandemiei în întreaga lume ne-a dat viețile 

peste cap. Și, din păcate, nu există categorie de oameni sau un anumit domeniu de viață și activitate, 
care să nu fi fost afectat într-un fel sau altul. 

 Educația a fost profund atinsă. Transferul procesului instructiv-educativ, a activităților de 
învățare, de formare și dezvoltare a tinerei generații, în mediu on-line a generat multe transformări, 
multe schimbări. 

 Referindu-mă la micii școlari, cum sunt elevii mei (clasa a III-a), pot să afirm că debutul școlii 
,,de la distanță” a fost destul de dificil. Trebuie să menționez că, la acel moment, mulți dintre elevii 
mei nici măcar nu aveau propriul dispozitiv (laptop, telefon, tabletă, calculator). Bineînțeles că 
părinții s-au mobilizat și au făcut toate eforturile, astfel încât, în scurt timp, toți copiii au avut acces 
la un astfel de proces de învățare. 

 Însă dincolo de activitatea școlară propriu-zisă, elevii școlii noastre au avut întotdeauna șansa 
și bucuria de a participa la o multitudine de activități extracurriculare. 

 Școala noastră este un spațiu multietnic și multicultural. La noi funcționează secțiile română, 
maghiară și germană, cu predare în limbă maternă. Acest mare beneficiu s-a tradus mereu, de-a lungul 
timpului, printr-o diversitate mare de activități extracurriculare având ca scop principal tocmai 
promovarea, păstrarea și respectarea tradițiilor.  

 Mă voi referi, în cele ce urmează, la acest tip de activități specifice secției germane, întrucât eu 
predau la o clasă de ciclu primar, în limba germană maternă. 

 Activitățile specifice minorității germane, pe care le-am organizat cu elevii noștri, erau 
așteptate cu mare nerăbdare și bucurie de către elevii noștri. 

 Trebuie menționat că noi desfășurăm aceste activități tradiționale în cadrul unor proiecte și 
avem colaborări cu diverse instituții, care ne sprijină și participă, ca invitați sau colaboratori la aceste 
activități.  

Astfel am inițiat, de pildă un proiect cu viabilitate lungă având ca temă ,,Noi și comunitatea 
locală”, în cadrul căruia avem ca și parteneri Biserica romano–catolică și Secția 1 Poliție.  

Aș aminti aici și proiectul de activitate ,,FARSANG – FASCHING – CARNAVAL”, pe care l-
am inițiat chiar în acest an, proiect care a vizat colaborarea dintre secțiile germană și maghiară, în 
vederea organizării carnavalului (tradiție a celor două minorități). 

 Un alt exemplu îl reprezintă acordul de colaborare, inițiat tot în acest an, împreună cu Grădinița 
P.P.14 Arad, în cadrul unui proiect educațional transnațional MartUNESCO, în vederea desfășurării 
unor activități comune pe tema tradițiilor și obiceiurilor de primăvară. 

Tradițiile secției germane au fost duse întotdeauna mai departe, de la generație la generație, prin 
organizarea de activități specifice. Mă voi referi la activitățile pe care le-am desfășurat, de-a lungul 
timpului, și cu elevii din fostele generații, care păstrează cu drag amintiri și fotografii de la diferitele 
evenimente tradiționale, la care au luat parte. 

Un asemenea eveniment este sărbătoarea Sfântului Martin, care are loc, în fiecare an, la data de 
11 Noiembrie. Cu acest prilej, ne pregătim cu câteva zile mai devreme, împreună cu copiii, 
confecționând împreună lampioane, învățând cântece specifice acestei sărbători și, bineînțeles, citind, 
ascultând și povestind legenda Sfântului Martin. Apoi, în ziua de 11 Noiembrie se organizează 
,,Parada Lampioanelor” (,,Laternenfest”), prilej cu care copiii, cu lampioanele aprinse, încolonați 
frumos și cântând, pornesc la paradă, însoțiți de cadrele didactice, de un echipaj de poliție (care ne 
sprijină an de an) și de părinți. Parada se încheie la biserică, unde toată lumea ascultă o scurtă slujbă 



pentru Sfântul Martin, copiii cântă și spun poezii. Iar la final, conform tradiției, copiii primesc dulciuri 
și suc sau ceai. 

În acest an școlar însă, acest eveniment a trebuit să-l marcăm altfel. Cursurile desfășurându-se 
on-line, bineînțeles că nu a mai fost posibil să organizăm parada. Dar am marcat evenimentul, citind 
Legenda Sfântului Martin, discutând asupra ei și vizionând un filmuleț cu această legendă. De 
asemenea, copiii și-au amintit și au cântat (fiecare singur acasă) cântecele tradiționale. Lampioanele 
le-au realizat acasă singuri, având ca suport tutoriale și imagini trimise de mine. Cu aceste lampioane 
am realizat o ,,expoziție” virtuală, copiii postând fotografii cu lampioanele confecționate de ei. 

Despre obiceiurile de iarnă pot să amintesc faptul că noi mergeam, conform tradiției, împreună 
cu copiii la biserică, în Seara de Ajun. Acolo prezentam un program de colinde și poezii în limba 
germană. Era un moment de suflet, un moment de bucurie și căldură, toți cei prezenți simțind, prin 
glasurile curate ale copiilor, bucuria sfintei sărbători a Crăciunului.  

 Însă iarna care a trecut ne-a adus tuturor un altfel de Crăciun. Am stat cu toții acasă, sărbătorind 
doar în propriile case și familii. Iar copiii noștri au fost împreună cu gândul și cu sufletul, de la 
distanță. Pregătindu-ne de sărbători, am dat elevilor mei ca sarcină de lucru, să ajute în familie la 
pregătirea și decorarea propriilor case și să posteze un filmuleț sau o fotografie cu această activitate. 
Le-a făcut mare plăcere să ne prezinte mie și colegilor implicarea lor în această activitate de familie. 
Am cântat colinde în limba germană, fiecare singur acasă și fiecare copil a postat un videoclip. 
Totodată, copiii au confecționat podoabe și decorațiuni de Crăciun și fiecare copil a postat o fotografie 
cu lucrarea realizată. Astfel am simțit împreună că e Crăciunul. 

 Un alt mare eveniment tradițional este ,,Carnavalul” (,,Fasching”). Acesta se sărbătorește, de 
regulă, înainte de lăsarea Postului Paștelui. În mod tradițional, noi organizam acest eveniment într-o 
locație mare din oraș sau în sala de sport a școlii noastre. La această sărbătoare participau copiii 
secțiilor germană și maghiară ale școlii noastre, alături de membri ai familiilor, cadrele didactice și, 
ca invitați, copii de la grădinițe, însoțiți de educatoare și părinți. Copiii erau costumați, participau la 
o mare paradă și aveau loc momente artistice (programe de dans) pe scenă. Era muzică, distracție, 
veselie.  

 În acest an însă, acest eveniment s-a sărbătorit la o scară mult redusă. Fiecare copil a sărbătorit 
acasă prin confecționarea unei măști și, ca să simțim puțin și distracția, prin joc și mișcare, le-am 
postat elevilor mei videoclip-uri cu dansuri și, cei care au dorit, au dansat. 

 Ar mai fi de amintit și Ziua Mamei. Aceasta se sărbătorește, conform tradiției minorității 
germane, în a doua duminică a lunii mai. Tot conform obiceiului, mergeam în acea duminică la 
biserică unde susțineam un mic program artistic, prilej de mare bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
credincioșii prezenți.  

 Anul acesta am schimbat puțin și-am ,,adaptat” Ziua Mamei, organizând-o, la nivel de clasă, 
sub semnul Zilei Femeii. Deoarece proiectul vizând obiceiurile și tradițiile de primăvară încheiat cu 
grădinița era deja în derulare și având în vedere situația actuală, am comprimat aceste evenimente. 
Astfel... în scurta perioadă de timp, cât am fost propriuzis în clasă, am confecționat mărțișoare pentru 
mămici. De asemenea am învățat și am cântat cântece închinate Zilei Mamei, în limba germană. 
Înregistrările sunt anexate la acest proiect.  

 Ca o concluzie, fie că suntem împreună unii lângă ceilalți în fapt, fie că suntem la distanță și 
împreună doar în suflet și gând, noi nu uităm cine suntem. Gândim la fel, simțim la fel, respectăm 
aceleași valori iar tradițiile și obiceiurile pot fi respectate și duse mai departe! 
  



 
ACTIVITAȚILE EXTRACURRICULARE ONLINE ȘI IMPORTANȚA 

LOR ASUPRA DEZVOLTARII PREȘCOLARILOR 
 

PROF. INV. PREȘC. GALIȘ ANAMARIA 
G.P.P. NR. 1TINCA 

 
 Activitățile extracurriculare constituie modalitatea neinstituționalizată de realizare a educației. 

Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

 Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu preșcolarii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a educabilului.  

Schimbările din toate domeniile vieţii sociale determină ca educaţia să fie privită din cu totul 
altă perspectivă, astfel că aceste activități trebuiesc bine gândite și planificate conform vremurilor pe 
care le trăim. Pentru a desfășura activități extracurriculare online am avut nevoie de sprijinul unui 
adult. În planificarea lor am ținut cont de implicarea pe care o au părinții și timpul de care dispune 
fiecare pentru desfășurarea acestor activități. Am ales activități ușor de realizat, pornind de la 
contactul direct cu lumea înconjurătoare, putând vorbi aici despre simple plimbări organizate în 
natură prin care copiii percep activ realitatea aşa cum este ea.  

 Natura îi dă şansa copilului de a-l face s-o iubească, s-o ocrotească, să aprecieze ceea ce este 
realizat de oameni, să păstreze intacte frumuseţile naturale, unice, să-şi dorescă să realizeze lucruri 
măreţe în viaţă. Creativitatea copilului va avea de câştigat, imaginaţia lui va fi mai bogată, activităţile 
din grădiniţă vor putea fi desfăşurate la un nivel mai înalt. Prin ochii copilăriei, natura va fi mereu 
mai frumoasă, imaginile vor persista toată viaţa. 

 La vârsta preşcolară copiii sunt mai receptivi ca oricând la ceea ce li se arată sau li se spune. 
S-au organiza cu copiii acţiuni de protejarea mediului: îngrijirea unor animale, curăţarea locurilor de 
joacă, plantarea de pomi, flori, etc. 

Plimbările şi excursiile îmbogăţesc cunoştinţele copiilor, le educă dragostea pentru locurile 
natale, pentru frumuseţile ţării noastre. 

Pe lângă plimbările în natură s-au mai organizat: vizionarea de filme, emisiuni tv specifice 
vârstei lor, desene pe asfalt, parteneriate educaționale, vizionarea diferitelor materiale care fac referire 
la obiceiurile şi tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor 
specifice poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor 
costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Deși am căutat ca activităților extracurriculare online să se poată defășura de către fiecare copil, 
am întâmpinat și dificultăți din cauza faptului că nu fiecare părinte a avut timp necesar pentru 
implicare în astfel de activități și de la care nu am primit niciun feedback.  

 Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască preșcolarii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, 
pregătirea copilului pentru viaţă. 



În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze copiii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  
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PARTENERIAT FAMILIE-ȘCOALĂ 

MODURI DE A SUSȚINE EDUCAȚIA ÎN TIMPUL ȘCOLII ONLINE 
 

 PROF. GARLA ALINA-JULIANA 
 LICEUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU’’, CONSTANȚA 

 
 Este bine cunoscut faptul că trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala 

a trecut online, iar angajații au fost încurajați să lucreze de acasă. A fost nevoie de o adaptare rapidă 
la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori. Deci, în contextul acesta, se pune întrebarea care 
sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor?  

 Modul în care se schimbă școala și educația în România este un subiect important pentru noi 
toți, așa că articolul de față își propune să abordeze cum arată parteneriatul familie-școală, cum pot fi 
copiii susținuți în dezvoltarea lor educațională, afectată de pandemie și ce pot face părinții pentru a 
gestiona cu bine perioada. 

 Odată cu trecerea la școala online, elevii întâmpină o serie de probleme dintre care putem 
enumera scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi, 
dezvoltarea unui program neregulat de odihnă, utilizarea tehnologiei nu doar pentru distracție, ci și 
pentru studiu, subiectivitatea evaluării online, distragerea atenției și imposibilitatea de a se concentra 
la fel de bine ca la școală, izolarea de colegi și de prieteni, lipsa activitații fizice și a celei sociale, 
nevoia unei perioade de adaptare și a unor reguli potrivite.  

 Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 
comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Dar provocările 
sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități. Educația cere un parteneriat familie-
școală-comunitate rezilient. Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine 
lăsa copiii acasă în timpul serviciului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același 
timp, profesorii încă se adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării 
online.Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul 
actual și în noua normalitate, fără a se afla în contradicție. Profesorii află de la părinți ce nevoi are 
elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte acesta în această perioadă. Părinții pot 
afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un 
comportament pozitiv.  

 Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 
comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii, cunoașterea de către părinți a 
cadrelor didactice și a comunității, colegi, alți părinți, evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia, 
discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului, colaborarea pentru 
rezolvarea problemelor copilului, implicarea în activități organizate de școală și comunitate, asistarea 
copiilor în realizarea temelor și proiectelor online, solicitarea ajutorului când este nevoie, participarea 
părinților la deciziile luate împreună cu școala, implicarea părinților în cunoașterea nevoilor copilului 
ca elev și cunoașterea elevului în mediul său familial de către profesori, colaborarea pentru activități 
extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă cum ar fi atelierele digitale sau cursurile online 
în care să-și formeze pasiuni. 

 Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor legate de lipsa de comunicare, de 
percepții diferite, de monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație, criza poate fi o 
oportunitate pentru o transformare pozitivă foarte interesantă. Învățarea online sau hibrid poate fi 
chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: autonomie și responsabilitate, simțul 
colaborării și încredere, reziliență.  

 Există moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor și prin care pot avea 
o relație productivă cu programul școlii online. 

 Primul ar fi acela de a-și oferi un răgaz pentru tranziție. Work from home, treburi casnice, 
familie, e bine să fie luate pe rând pentru a nu își neglija stările. E firesc să simtă o schimbare, însă e 



important să conștientizeze că normalitatea se creează în timp, așa cum îi este fiecăruia bine. Pauzele 
de destindere să fie prioritizate, meditație, yoga, conversații cu prietenii, gătit, iar dacă părintele simte 
că are o stare mai puțin bună, se poate retrage 10 minute. Cei mici observă subtilitățile din 
comportamentul adulților, iar cum își gestioneză părinții stările poate fi un model pozitiv pentru ei și 
stările lor în pandemie. 

 În al doilea rând, copilulului ar fi bine să i se asigure un spațiu doar al lui, pentru învățarea 
online. Dacă e posibil, pot organiza împreună un birou sau un colț de studiu doar al său. Elevii au 
nevoie de “banca” lor, de un spațiu de lucru departe de distrageri care să separe ,,acasă” de ,,școală”.  

 Un al treilea pas ar fi responsabilizarea în procesul de învățare. Când e acasă, e mult mai ușor 
să ajungă să-l ajute cu temele ca să treacă mai departe. Însă ce poate face părintele pentru a ușura 
procesul de învățare - și a-și salva energia - e să îndrume copilul să-și exploreze autonomia. Când 
întâmpină probleme, copilul trebuie încurajat să preia inițiativa și să le clarifice cu profesorii, să pună 
întrebări și să caute resurse.  

 Validarea emoțiilor reprezintă un alt pas important în acest context. Copiii nu sunt antrenați 
să-și gestioneze frustrările și emoțiile și, din acest motiv, sunt copleșiți de ele. Izolarea de prieteni, de 
colegi și de activitățile preferate îi pot da peste cap, iar timpul non-stop cu părinții îi poate face 
confuzi, furioși, apatici și anxioși, agitați, dependenți de afecțiune. Pentru cei mici, este un proces de 
adaptare cum e și pentru părinte. Oricum s-ar manifesta, părintele trebuie să-i arate respect față de ce 
simte vizavi de educația acasă, să îi valideze trăirile și frustrările, normale în acest context, și să 
comunice onest. 

 Părintele poate cere ajutorul profesorilor. Bineînțeles, implicarea părinților în educația copiilor 
înseamnă și să știe când să ceară ajutor. Ca părinte, e recomandat să ceară sprijinul profesorilor când 
nu face față, mai ales pentru materii mai dificile.  

 Alegerea unei rutine clare este o altă modalitate care ajută părinții să aibă control, iar copiii să 
aibă disciplină și repere. Educația copiilor acasă poate crea un program foarte haotic, de la orele de 
masă și de somn, la timpul de teme sau de joacă. Totul se petrece sub același acoperiș, iar stresul 
carantinei poate influența părinții să devină mai permisivi decât de obicei. În timpul școlii online, ar 
fi ideal ca ei să înceapă ziua la aceeași oră, dar și să discute despre programul de peste zi legat de 
mese, pauze, lecții online, teme, joacă, odihnă.  

 Tot astfel, copiii trebuie ajutati să utilizeze tehnologia în mod benefic deoarece, desi aceștia 
sunt nativ digital curioși de social media urmărind YouTuberi, fiind vloggeri, socializând, învațând 
să fie creatori de jocuri, când vine vorba de concentrarea la lecții, lucrurile devin complicate. Pentru 
a le asigura un mediu sigur și a-i responsabiliza pas cu pas părintele trebuie să îi asiste în procesul de 
adaptare, cu calm, dar și cu entuziasm. Mulți elevi nu sunt autonomi și nu pot filtra sursele de 
informare ca un adult, trebuind și să învețe cum se folosesc platformele și aplicațiile de învățare. 

 Așadar, acestea sunt doar câteva modalități prin care părinții pot susține în continuare educația 
copiilor și pot cultiva o relație productivă cu programul școlii online. Sunt multe lucruri care se 
schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru fiecare dintre noi. Nu există proces 
educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de important să existe o 
comunitate unită, în care fiecare membru să contribuie cu resurse, dar și cu compasiune, pentru același 
scop: binele copiilor.  
  



 
,,ȘCOALA ALTFELˮ - INTRE ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 PROF. GATEJ MONICA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DAMBOVIȚA 
 
Activitățile extracurriculare au un rol foarte important în formarea tinerilor. Prin aceste 

activități, educația urmărește identificarea și cultivarea corespondenței dintre aptitudini, talente, 
cultivarea spiritului practic, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe și își formează o serie de 
competențe, necesare integrării în societatea de azi și în cea de mâine. Activitatea extraşcolară este 
segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi 
în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă 
elevului deprinderi aplicative de a implementa în situații concrete cunoştinţele teoretice acumulate. 
Aceste activități completează activitățile formale, desfășurate în școală. Astfel, se realizează o 
educație complexă, dintr-o dublă perspectivă teoretic- aplicativă.  

În perioada pandemică, procesul de educație a suferit adaptări importante. Trecerea tuturor 
activităților desfășurate, (curriculare și extracurriculare), din mediul fizic, în cel onl-ine, a presupus 
un efort susținut din partea tuturor factorilor implicați:cadre didactice, părinți, dar și elevi. 
Comunicarea directă (față în față) a fost înlocuită cu comunicarea în mediul virtual, așadar și 
activitățile derulate au suferit o serie de schimbări si adaptări.  

Pornind de la aceste aspecte, în acest an școlar, în săptămâna ,,Școala altfelˮ, am organizat și 
desfășurat (on-line) o serie de activități extrașcolare, ce au vizat dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
cultivarea interesului pentru domeniul socio-cultural, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea 
de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.Astfel, fiecărei zile a săptămânii ,,Școala altfelˮ, i-a fost 
dedicată o anumită temă.  

LUNI, 14.12.2021 
 ZIUA JOCURILOR- Joc şi joacă – Teatru de păpuşi 
Domeniul în care se încadrează: cultural-artistic 
Obiectivele activităţii: 
O1: îmbogãţirea cunoştinţelor despre universul artistic (teatrul de papusi): 
O2: dezvoltarea interesului pentru jucarii, joc si joaca ca modalitati de autocunoastere; 
O3: promovarea jocurilor autentice ca mijloace culturale si de soacializare; 
Surse on-line utilizate (link-uri): https://www.youtube.com/watch?v=NWXs2MBglLA 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
• elevii au vizionat sceneta (Teatru de păpuși) ,,Măriuca si câineleˮ ; 
• elevii prezintă jucăria preferată (din copilărie); 
• se dezbate importanța jocurilor si a jucăriilor în viața copiilor; 
• elevii completează un ciorchine cu idei- ancoră inspirate de filmul vizionat; 
MARȚI, 15.12.2021 
Titlul/Tema activității: ZIUA ATELIERELOR Atelier de creaţie literară- Sărbătorile de 

iarnă în creaţiile literare. Turul creaţiilor literare despre sărbătorile de iarnă! 
Creatorii de povești - Creează o poveste de iarnă, apoi desenează/pictează/lipește, pe 

fiecare pagină câte o scenă din poveste. La final, pune împreună toate scenele, astfel încât să 
realizezi o carte! Prezintă cartea ta și celorlalți colegi!” 

Domeniul în care se încadrează: cultural-artistic 
Obiectivele activităţii: 
O1: dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor în realizarea creatiilor cu tematica de 

Crãciun; 
O2: dezvoltarea si promovarea talentelor literare ale elevilor; 

https://www.youtube.com/watch?v=NWXs2MBglLA


O3: încurajarea schimbului de experienţe între elevi; 
O4: promovarea creativitãţii şi a lucrului în echipă; 
O5: promovarea tradiţiilor româneşti legate de sãrbãtorile de iarnã; 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
• se dezbate importanța si simbolistica sărbătorilor de iarnă în viața copiilor; 
• elevii completează un organizator grafic cu termeni cheie; 
• elevii realizează lucrări plastice, abordând creativ tematica propusă; 
• prezintă lucrările realizate in fața colegilor de clasă; 
MIERCURI, 16.12.2021 
Titlul/Tema activității: ZIUA CĂLĂTORIILOR VIRTUALE- Vizita la Casa Memorială 

"Ion Creangă" – HUMULEŞTI si Parcul tematic "Ion Creangă" - HUMULEŞTI  
Domeniul în care se încadrează: cultural 
Obiectivele activităţii: 
O1: îmbogăţirea cunoştinţelor despre cultura românească; 
O2: dezvoltarea interesului față de literatura română (viața și opera marilor scriitori); 
O3: promovarea valorilor culturii românești; 
Surse on-line utilizate (link-uri): http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html 
https://www.youtube.com/watch?v=VRhbDMJV2Y4 
https://www.youtube.com/watch?v=oudRPI5DXYM 
https://www.youtube.com/watch?v=X3qbGcb4NxY 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
• elevii au vizitat virtual Casa Memorială "Ion Creangă" si Parcul tematic"Ion Creangăˮ din 

Humulești ; 
• vizionează fragmente din operele cunoscute ale lui Ion Creangă; 
• se dezbate importanța cunoașterii autorilor români si a operelor consacrate ale acestora; 
• elevii completează un ciorchine cu idei- ancoră inspirate din filmele vizionate; 
JOI, 17.12.2021 
Titlul/Tema activității: ZIUA SIGURANŢEI -Discriminarea răneşte! 
Domeniul în care se încadrează: Consiliere şi dezvoltare personalã 
Obiectivele activităţii: 
O1: informarea elevilor cu privire la formele de discriminare; 
O2: identificarea metodelor de combatere a dicriminarii; 
O3: promovarea unei atitudini tolerante față de semeni (indiferent de rasă, religie, etnie 

etc.)  
Surse on line utilizate (link-uri): https://www.youtube.com/watch?v=mULuvuilGOE 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
• elevii au vizionat un ppt cu titlul Discriminarea răneşte!; 
• vizioneaza un film cu aceeasi tema; 
• se dezbate importanța cunoașterii formelor de discriminare si a metodelor de combatere a 

acesteia; 
• elevii completează un ciorchine cu idei- ancoră inspirate din filmele vizionate; 
• elevii vor redacta o scrisoare adresată unei victime a discriminării; 
VINERI, 18.12.2021 
Titlul/Tema activității: ZIUA DE CINSTIRE A CREDINŢEI- Sărbătorile de iarnă - 

Vizionare film-,,The Polar Expressˮ  
Domeniul în care se încadrează: cultural- artistic 
Obiectivele activităţii: 
O1: îmbogãţirea cunoştinţelor despre universul cinematografic; 
O2: dezvoltarea interesului pentru filme, subcategoria filme de Crãciun (reflectarea 

tradițiilor specifice acestei sărbatori); 
O3: promovarea valorilor morale prin vizionarea de filme specifice; 
 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
https://www.youtube.com/watch?v=VRhbDMJV2Y4
https://www.youtube.com/watch?v=oudRPI5DXYM
https://www.youtube.com/watch?v=X3qbGcb4NxY
https://www.youtube.com/watch?v=mULuvuilGOE


Surse on line utilizate (link-uri):  
https://www.netflix.com/watch/70011200?trackId=255002186&tctx=0%2C14%2Cf16551d96

694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cf16
551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164
%2Cunknown%2C 

Desfășurarea pe scurt a activității: 
• elevii au vizionat filmul ,,The Polar Expressˮ; 
• se dezbate simbolistica si importanța sărbătorii Crăciunului; 
• elevii completează un ciorchine cu idei- ancoră inspirate din filmele vizionate; 
• concluziile desprinse vor fi notate de către elevi în fișa de evaluare a activității. 
La finalul activităților extrașcolare desfășurate on-line, elevii au completat fișele de evaluare. 

În urma feedback-ului primit, am constatat faptul că, obiectivele propuse au fost realizate, oferind 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Așadar, activitățile extrașcolare desfășurate on-line pot avea un impact pozitiv asupra elevilor, 
în măsura în care cadrul didactic dovedește creativitate și originalitate. 
  

https://www.netflix.com/watch/70011200?trackId=255002186&tctx=0%2C14%2Cf16551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cf16551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cunknown%2C
https://www.netflix.com/watch/70011200?trackId=255002186&tctx=0%2C14%2Cf16551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cf16551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cunknown%2C
https://www.netflix.com/watch/70011200?trackId=255002186&tctx=0%2C14%2Cf16551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cf16551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cunknown%2C
https://www.netflix.com/watch/70011200?trackId=255002186&tctx=0%2C14%2Cf16551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cf16551d96694b5753f4b0a3d1b418315fd83cb66%3Ad131d7b22bd7cc370e418f98babaee883eb08164%2Cunknown%2C


 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ - O NOUĂ PROVOCARE 

 
PROF. MARILENA GAUCAN 

COLEGIUL ECONOMIC ,,MIHAIL KOGALNICEANU”, FOCȘANI 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 
cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 
etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media 
în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au 
posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor 
contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 
învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare 
este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de 
verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu 
toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne 
îndeplim misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de 
circumstanțe (pandemia Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ 
de educație sub forma unui plan de învățare la distanță. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri o 
experimentează cu succes de aproape un an. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance 
Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ 
care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor 
și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură să oferim colegilor noștri de breaslă (și nu numai!) 
cȃteva recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade: 

→ Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în 
care elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp 
limitat elevii să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;  

→ Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei 
utilizate, chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, 
cu toți părinții elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

→ Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-
line îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă;  

→ Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine);  

→ Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică 
individuală (sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt 
închise.  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. IUSTINA GAVRILĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” BRĂILA 

 
Este cunoscut faptul că personalitatea umană se îmbogățeşte şi se formează treptat din aspecte 

cât mai cuprinzătoare ale lumii înconjurătoare. De aceea activitatea copilului nu trebuie să se limiteze 
la spațiul şi timpul şcolar, acesta trebuie să ia contact cu mediul natural şi social, ceea ce presupune 
o gamă largă de relații comportamentale. Activitățile extracurriculare sunt parte integrantă a educației 
în ciclul primar. 

Prin activitățile extracurriculare se urmăresc: dobândirea de competențe în diferite domenii de 
activitate; descoperirea /stimularea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice; formarea şi 
dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei; exersarea 
trăsăturilor pozitive de voință şi caracter; dobândirea competențelor de comunicare bazate pe 
inițiativă, imaginație, opțiune; educarea simțului responsabilității; formarea unor deprinderi utile în 
viața de zi cu zi.  

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activitățile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeții, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiții 
sportive, cercuri de creație, cercuri pe discipline, concursuri.  

Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dă posibilitatea să se afirme conform 
naturii sale. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, 
îi temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare. Activitățile extrașcolare dezvoltă şi 
formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi face trecerea de la nivelul mediu de educație 
la performanța de acumulare a inteligenței personale şi, deci, la formarea personalității de succes. 

Scopul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun” este implicarea tuturor copiilor 
preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor 
diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite 
domenii, nu neapărat în cele prezente în 

curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 
Planificarea acestui program a devenit provocare în ultimii doi ani școlari, aflați sub semnul 
pandemiei. Cu toate acestea, cadrele didactice s-au străduit să asigure activități atractive și utile 
elevilor, combinând pe cele on-line cu cele desfășurate în aer liber. Propun mai jos programul unei 
săptămâni „altfel”. 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activității  

Obiective urmărite Locul 
de desfăşu-
rare 

Participanți/ 
Invitați 

1 Frumoasa 
și bestia 

-vizionarea 
piesei de teatru, 
în transmisiunea 
live a Teatrului de 
Păpuși „Cărăbuș”  

-să refolosească 
materiale aparent inutile din 
casă 

-dezvoltarea atitudinii 
ecologice 

 

 on-
line 

-elevi 

2 Păpușarii 
-

confecționarea 
unor marionete 

-să refolosească 
materiale reciclabile 

-dezvoltarea atitudinii 
ecologice 

on-
line 

-elevi 
-invitat – 

actor-păpușar de la 
teatrul de păpuși 



 
Bibliografie:  
CERNEA, Maria; Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ, în “ Învățământul primar“ nr. 1 / 2000; Ed. Discipol; Bucureşti.  
  

(personajele din 
piesa vizionată) și 
mânuirea 
acestora 

-să dramatizeze 
secvențe din poveste, folosind 
marionetele confecționate 

 
 

3 Micii 
bucătari 

-prepararea 
unei prăjituri în 
timp real 

-să observe părțile 
componente și limbajul 
specific unei rețete culinare 

-să identifice 
ingredientele necesare 
pregătirii unui fel de mâncare 

-să prepare o prăjitură 
urmând instrucțiuni live 

on-
line 

- elevi 
-un tătic-

bucătar 

4 Minte 
sănătoasă în 
corp sănătos 

-întreceri și 
jocuri în parc 

-să respecte regulile 
jocului 

-să manifeste fair-play și 
spirit de echipă 

-să manifeste atitudine 
potrivită față de eșec 

în 
parc 

- elevi  

5 Natura, 
prietena mea 

-drumeție 
în pădurea din 
parc 

-realizarea 
de colaje cu 
ajutorul 
materialelor din 
natură 

-să colecteze materiale 
din natură 

-să sorteze materialele 
colectate 

-să folosească 
materialele pentru realizarea 
unui colaj 

în 
parc 

-elevi 



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 

ANGELA GAVRIȘ,  

PROFESOR PENTRU INV. PREȘCOLAR LA  

ȘCOALA GIMNAZIALA GHERȚA MICA, JUD. SATU MARE 

 

Activitățile extrașcolare pot părea o risipă de timp, însă e defapt timp învestit în învățare. 

Învățare a ceva nou, practic. Ele vin în completarea școlii și îi ajută pe copii, și chiar și pe adulții care 

fac voluntariat, în dezvoltarea lor personală. 

De ce să alegem activități extrașcolare? 

Răspunsul la această întrebare e cel mai simplu și am făcut o listă întreagă de avantaje: 

• Vin în completarea școlii – de multe ori, fie că alegem cursuri suplimentare sau activități 

sportive, ele vin în completarea școlii și sunt organizate astfel încât să nu intervină cu programul 

general de școală al copiilor. 

• Dezvoltă relațiile sociale și ajută la sănătate – o oră de sport îți dă energie pentru câteva ore 

bune și ajută la un somn mai odihnitor, orice activitate în care sunt implicați mai mulți copii îi ajută 

în a socializa și a-și face prieteni. 

• Ajută la creșterea stimei de sine, a motivației, managementul timpului, astfel că devin mai 

organizați. 

• Dezvoltă abilități noi pe care de multe ori reușesc să le integreze și în activitățile școlare 

• Crează relații pe termen lung și câteodată prietenii pe viață. 

• Învață cum să devină lideri și acest lucru îi poate ajuta mai târziu în școală, în viață, la locul 

de muncă. 

• Reduce comportamentele egoiste și învață să lucreze în echipă, să împartă. 

Un copil are nevoie atât de timp liber, cât și de activități plăcute și utile, de momente petrecute 

în familie și unele de singurătate, de creativitate, pentru descoperirea pasiunilor. 

În cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun/Școala Altfel”, pe baza poveștii „Pete 

motanul și marea aventură de paște” de Kimberly și James Dean, am desfășurat cu copiii o activitate 

inegrată, extraordinară. Copii au fost încântați, atât de poveste, dar mai cu seamă de sarcinile primite 

de Pete de la iepuraș. Au venit și ei în ajutor, însoțind-ul pe Pete în marea lui aventură. Au creat, 

explorat, descoperit, au ajutat iar răsplata a fost pe măsură. 

 



 
  



 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
GEORGESCU CARMEN – PROF. ÎNV.PRIMAR  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAŞOV 
 
 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv 
de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” considera 
pedagogul american Bruner (1970). 

 Activităţile extraşcolare stârnesc interes, bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar 
dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, dând posibilitatea fiecăruia 
să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bunăvoie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă. 
 Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a hotărât, în anul 

1967, ca ziua de 2 aprilie să fie sărbătorită ca Zi Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret. A fost 
aleasă tocmai această zi pentru că, în 2 aprilie 1805, s-a născut Hans Christian Andersen, iar 
sărbătorirea acestei zile este, de fapt, un omagiu adus marelui scriitor danez, cunoscut în întreaga 
lume pentru opera literară dedicată copiilor. 

 Cu această ocazie am oferit posibilitatea elevilor să facă cunoştiinţă cu cele mai cunoscute 
poveşti scrise de H.Ch.Andersen, accesând link-ul:  

https://www.facebook.com/LudotecaPrahova/videos/1336547466702420/. 
Timp de o săptămână au avut la dispoziţie să citească povestea Prinţesa şi bobul de mazăre, 

varianta adaptată pentru ei/să citească povestea în format PPT. Folosind metoda de gândire critică 
explozia stelară, au formulat şi au răspuns la întrebări : 

➢ Cine a bătut la poarta castelului? La poarta castelului a bătut o preafrumoasă fată. 
➢ Ce a vârât regina între saltelele patului cu baldachin? Regina a vârât între primele două 

saltele un bob de mazăre. 
➢ Cum a dormit prinţesa? Prinţesa nu s-a putut odihni toată noaptea. 
➢ De ce nu s-a putut odihni prinţesa? A simţit ceva ca o împunsătură. 
➢ Câte saltele a pus regina în pat? Peste primele două saltele, regina a mai pus încă douăzeci 

de saltele. 
 Folosind aplicaţia worwall, am realizat un joc cu personaje cunoscute din poveştile lui 

Andersen, iar cu aplicaţia LearningApps, elevii au făcut un puzzle reprezentând o imagine din 
povestea Hansel şi Gretel. 

 Am creat un menti, în care elevii trebuiau să răspundă la întrebarea Care a fost povestea ta 
preferată scrisă de Andersen? 

https://www.facebook.com/LudotecaPrahova/videos/1336547466702420/


 Prin acest tip de activităţi, învăţătorul are posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de 
educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

 Activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 
 

 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
RĂVEANU MONICA, GEORGESCU MARILENA-CAMELIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU, ARAD 
 
 Activitățile extrașcolare sunt activitățile desfășurate în afara orelor de curs, atât în școală, cât 

și în afara ei și contribuie la formarea personalității copiilor. Beneficiile activităților extrașcolare sunt 
multiple: 

➢ creează relații pe termen lung și câteodată prietenii pe viață; 
➢ vin în completarea școlii – de multe ori, fie că alegem cursuri suplimentare sau activități 

sportive, ele vin în completarea școlii și sunt organizate astfel încât să nu intefereze cu programul 
general de școală al copiilor; 

➢ dezvoltă relațiile sociale și ajută la sănătate – o oră de sport îți dă energie pentru câteva ore 
bune și ajută la un somn mai odihnitor, orice activitate în care sunt implicați mai mulți copii îi ajută 
în a socializa și a-și face prieteni; 

➢ reduce comportamentele egoiste și învață să lucreze în echipă, să împartă; 
➢ ajută la creșterea stimei de sine, a motivației, managementul timpului, astfel că devin mai 

organizați; 
➢ dezvoltă abilități noi pe care de multe ori reușesc să le integreze și în activitățile școlare; 
➢ învață cum să devină lideri și acest lucru îi poate ajuta mai târziu în școală, în viață, la locul 

de muncă; 
 În condițiile actuale, desfășurarea activităților extrașcolare în sistem online este o necesitate, 

iar pentru o desfășurare optimă a cestora se poate construi un sistem hibrid: față în față - online. 
 Pentru a desfășura activități extrașcolare de succes, se recomandă respectarea unui set de reguli, 

după cum urmează: 
➢ controlăm barierele interne; 
➢ minimizăm barierele externe; 
➢ ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul; 
➢ credem în capacitățile profesorului, ale elevului și ale părinților; 
➢ înlăturăm blocaje profesor-elev-părinte; 
➢ acordăm atenție stării mentale a elevului și discutăm despre orice modificare a stării 

emoționale; 
➢ ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite; 
➢ găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută. 
Desfășurarea activităților extrașcolare în sistem online prezintă numeroase avantaje: 
➢ se pliază pe preferințele elevilor din generația Z familiarizați cu utilizarea tehnologiei; 
➢ învățarea online facilitează accesul tuturor la informație și învățare, mulțumită diverselor 

metode și instrumente de învățare care pot fi utilizate pentru a sprijini învățarea. 
➢ elevii pot avea un feedback constructiv despre activitățile pe care le fac; 
➢ oferă posibilitatea folosirii unor instrumente precum: videoconferința, chatul, emailul etc. 
 Deși activitățile extrașcolare desfășurate față în față și în sistem online oferă atât avantaje, cât 

și dezavantaje, profesorul trebuie să selecteze metodele potrivite pentru derularea cu succes a 
activităților și atingerea tuturor obiectivelor propuse. 

 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIE 

 
PROF. GEORGESCU OTILIA  

 COLEGIUL TEHNIC PTC “GHEORGHE AIRINEI” BUCUREȘTI 
 
Activitatea extraşcolară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activităţile extraşcolară e oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare. 
Reuşita activităţilor extracurricu Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul 
de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne 
cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de 
învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

lare rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea relaţiei ce se stabileşte între 
acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se constituie în procese originale, 
diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie educaţională din şcoală, dar esenţa 
lor stă în particularizare, prin prisma specificului categoriei de activităţi extracurriculare pe care le 
vizează. Există însă nişte repere generale, identificabile în cadrul fiecărui proces, indiferent de tipul 
de activitate extracurriculară avută în vedere. 



În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI EXTRAȘCOLARE ÎN ACTIVITATEA 

ONLINE DIN GRĂDINIȚĂ– „TELENEGHINIȚĂ” – PROIECT 
EDUCAȚIONAL 

 
GERGELY ERIKA MAGDOLNA, 

 PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NEGHINIȚĂ”,  

CLUJ-NAPOCA 
  
Alegerea temelor, ofertarea programului și organizarea activităților extracurriculare s-a realizat 

prin urmărirea domeniilor alese la nivelul grădiniței, care au stat la baza activităților grupelor de copii, 
vizând nevoile preșcolarilor și posibilitățile perioadei recent constituite în urma virusului COVID-19. 
Astfel s-a urmărit ofertarea activităților spre părinți în așa fel încât organizarea activităților 
extrașcolare cu coordonarea cadrului didactic prin telemuncă și supravegherea părintelui de acasă să 
nu pună părintele în situații neplăcute sau de stres, ci să faciliteze colaborarea prin activități 
individualizate și personalizate în funcție de nevoi și posibilități. Cadrele didactice au urmărit nevoile 
familiilor prin prisma nivelelor de vârstă, astfel fiecare grupă în parte, respectiv grupa mică, mijlocie 
și mare au fost separate în ofertarea și centralizarea varietății posibilităților de interes și activitate în 
cadrul familiei în limitele posibile situației de criză actuale. De asemenea am urmărit mesajul 
inspectorului de specialitate privind planificarea și derularea activității de telemuncă, care trebuie să 
emane emoție, bucurie, stare de bine, în această perioadă copiii având nevoie de activități de recreere, 
de suport emoțional și social, de jocuri, povești, poezii, cântece, teatru de păpuși, dans. În elaborarea 
proiectului am inițiat invitația părinților de a-și exprima opinia și alegerea de teme distractive, având 
în vedere că aceste momente sunt urmărite și derulate de ei. În încercarea noastră de a colabora 
continuu cu familiile preșcolarilor-Neghiniță am venit cu sugestii care să pună în evidență diversitatea 
din unitatea de învățământ, elementele care unesc și valori definitorii activității instructiv-educative 
din grădinița noastră precum: dezvoltarea socio-emoțională, consilierea părinților, sănătate, prietenie, 
diversitate culturală.  

Proiectul „TeleNeghiniță” a personalizat luna mai și a marcat evenimente simbolice prin 
activități inedite adaptate situației de criză. 

Activitățele ofertate de grădiniță au vizat următoarele domenii de interes: 
1. Activități din domeniul artei, a creativității: ateliere de creații, activități cu profil artistic, 

cluburi de bricolaj, confecționare  
2. Activități din domeniul sportului: competiții, jocuri distractive, ștafete, concursuri, parcurs 

aplicativ, olimpiade pentru juniori, jocuri de mișcare pe echipe. 
3. Activități din domeniul ecologiei: laboratoare (sera grupei), ateliere, cluburi pentru 

confecționarea unor produse precum jucării ale copilăriei din materiale reciclabile, experimente 
creative din materiale reciclabile etc.  

4. Activități derulate cu scopul inițierii în cunoștințe muzicale, atelier de euritmie, 
confecționare intrument muzical, organizare spectacol, audiție concert de cameră etc. 

5. Activități gospodărești.  
Scopul proiectului a fost implicarea tuturor preşcolarilor, a cadrelor didactice și a părinților în 

activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele 



şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimularea participării lor la acţiuni variate, în contexte 
non-formale. Proiectul ,,TeleNeghinița” – Grădinița familiei a vizat îmbunătăţirea competenţelor 
sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: 
procesul de învăţare prin joc; participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; organizarea 
adecvată a ambientului educativ; flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; stimularea şi 
dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.  

În cursul lunii mai am marcat evenimente simbolice, sărbători internaționale, zile cu caracter 
festiv, momente specifice cu scopul de a ieși din rutina carantinei, de a ne conecta periodic prin 
diverse device-uri cu preșcolarii grădiniței și familiile acestora și a sărbători VIAȚA, COPILUL, 
FAMILIA, COMUNITATEA, VOLUNTARIATUL, COPILĂRIA prin gesturi simple, curate și 
puerile. Am elaborat un program flexibil, dar cu înțeles profund pentru planificarea săptămânală a 
activităților începând cu data de 4 mai 2020 până în data de 12 iunie 2020. Astfel perioada inițială a 
„Săptămânii altfel” din cadrul Proiectului Național „Școala altfel” a Grădiniței cu Program Prelungit 
„Neghiniță” s-a prelungit și a devenit „Luna altfel”, în care grădinița a intrat în casa preșcolarului 
devinind un membru al familiei acestuia. În această ecuație cadrul didactic a fost facilitatorul actului 
educațional lăsând spațiu și intimitate familiei, dacă acesta așa dorea. Este primordială starea de bine 
a fiecărei familii, invitația este lansată de cadrul didactic, dar acesta nu poate obliga participanții să 
ia parte la activități, dacă nu doresc acest lucru. De asemenea în fiecare zi de vineri a săptămânii s-a 
lansat invitația de participare la o acțiune comună, un eveniment care să marcheze simbolic tema 
săptămânii. Această participare a presupus o acțiune spontană, dar comunicată în prealabil părinților 
și preșcolarilor pe suporturile media on-line (watsup, grup facebook, messenger etc.) a grupelor 
grădiniței cu implicarea sponsorilor, partenerilor, a comunității.  

 
Temele săptămânale ale „TeleNeghiniței Altfel” au fost următoarele: 
1. Săptămâna 1. – 4-8 mai 2020 – SĂPTĂMÂNA VOLUNTARILOR. Vineri, 8 mai „Ziua 

luminițelor”, luminăm Dâmbul Rotund prin proiectarea luminițelor, lampioanelor, instalațiilor de 
iluminat la ora 21, 00 pentru a mulțumi voluntarilor activitatea depusă în combaterea virusului CO-
VID 19, marcând Ziua Internațională a Pompierilor (4 mai), Ziua Internațională a Moașelor (5 mai), 
Ziua Mondială a Crucii Roșii (8 mai), Ziua Europei (9 mai). 

2. Săptămâna 2. – 11-15 mai 2020 – SĂPTĂMÂNA FAMILIEI. Vineri, 15 mai „Ziua 
lampioanelor”, lansăm lampioane la orele 21, 00 mulțumind sănătatea și integritatea familiei pe 
parcursul pandemiei, marcând Ziua Internațională a Asistenților Medicali (12 mai) și Ziua 
Internațională a Familiei (15 mai). 

3. Săptămâna 3. – 18-22 mai 2020 – SĂPTĂMÂNA CĂLĂTORIILOR VIRTUALE. Vineri, 
22 mai lansăm pe site-ul grădiniței blogul cu toate poveștile din călătoria virtuală marcând Ziua 
Internațională a Muzeelor (18 mai). 

4. Săptămâna 4. – 25-29 mai 2020 – SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI ȘI IGIENEI. Vineri, 29 
mai afișăm la geamuri, în porți desene, picturi, colaje cu palme colorate, decorate marcând Ziua 
Prosopului (25 mai) și Ziua Internațională a Forțelor ONU de Menținere a Păcii (29 mai). 

5. Săptămâna 5. – 1-5 iunie 2020 – SĂPTĂMÂNA COPIILOR. Vineri, 5 iunie lansăm baloane 
de săpun împreună cu membrii familiei marcând Ziua Copilului (1 iunie), Ziua Părinților (1 iunie) și 
Ziua Mondială a Mediului (5 iunie). 

6. Săptămâna 6. – 8-12 iunie 2020 – SĂPTĂMÂNA JUCĂRIILOR PENTRU CEI MARI ȘI 
CEI MICI. Vineri, 12 iunie cântăm împreună imnul grădiniței Neghiniță cu diverse instrumente 
muzicale, marcând Ziua Muzicii (21 iunie). 



 
  



 
CURRICULUM ÎN CONTEXT. ADAPTĂRI DIDACTICE PENTRU 

ELEVI ÎN RISC DE ABANDON (DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR 
NONCOGNITIVE) 

 
PROFESOR GHENADE DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU CEL BUN”, BERZUNȚI 
 
Jurnalul reflexiv reprezintă o metodă alternativă de evaluare, constă în reflectarea elevului 

asupra propriului proces de învăţare. Reflecţia elevului asupra acestor aspecte poate îmbunătăţii 
învăţarea viitoare. Se urmăresc astfel: autoreglarea învăţării (prin examinarea atitudinilor, a dedicaţiei 
şi a atenţiei concentrate în direcţia depăşirii unei sarcini de învăţare); controlarea acţiunilor 
desfăşurate asupra sarcinii de învăţare (prin analiza planificării, a demersurilor metodologice de 
rezolvare a sarcinii şi a rezultatelor obţinute); controlarea cunoaşterii obţinute (prin analiza noţiunilor 
asimilate, a lacunelor înregistrate şi a cauzelor acestora). Avantajele aplicării acestei metode: este o 
modalitate de evaluare; elevul poate să-şi exprime propriile nemulţimiri, dar şi expectaţiile; profesorul 
poate să cunoască şi alte aspecte care influenţează procesul învăţării şi astfel să-l ajute pe elev şi să 
sporească calitatea instruirii. Se produce o mai mare apropiere între profesor şi elev, acesta din urmă 
simţindu-se înţeles. Dezavantajele jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa. Pentru a fi eficient jurnalul 
reflexiv trebuie completat periodic. Acest lucru solicită disciplină şi notarea cu regularitate a 
reprezentărilor elevilor, precum şi a punctelor de vedere critice. Nu este o muncă uşoară, deoarece 
elevii nu sunt obişnuiţi să reflecte asupra muncii lor. Ei trebuie învăţaţi şi îndreptaţi treptat pe acest 
drum al analizei proprii, pentru a înţelege de ce este necesară şi cum trebuie făcută. Exemplu: 

Capitol/Unitate de învățare: Echilibre și dezechilibre în ecosisteme 
Competente generale: 
CG1: Receptarea informațiilor despre lumea vie; 
CG4: Comunicarea orală și scrisă, utilizând corect terminologia specifică biologiei; 
CG5: Transferarea și integrarea cunoștințelor și a metodelor de lucru specifice biologiei în 

contexte noi. 
Competențe specifice: 
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate explorării/investigării ecosistemelor; 
4.1 Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare; 
5.2 Demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului comportament în raport cu mediul. 
 Pentru elevii de gimnaziu sunt vizate de realizat următoarele competenţe: 
 - Competențe de învațare și inovare:  
Gândire critică și rezolvare de probleme 
• Organizarea, analiza și sintetizarea de informații pentru a rezolva probleme și a răspunde la 

întrebări; 
Comunicare şi colaborare 
• Demonstrarea abilității de a lucra eficient cu diferite echipe; 
• Asumarea responsabilității alături de ceilalți pentru munca efectuată în colaborare; 
- Competențe legate de informații, comunicare în masă și tehnologie: 
Competențe în domeniul informațiilor 
• Accesarea informațiilor în mod eficient și eficace, evaluarea informațiilor în mod critic și 

competent, utilizarea informațiilor cu precizie și în mod creativ pentru situația sau problema în cauză; 
• Înțelegerea fundamentală a aspectelor etice/legale legate de accesul la informații și utilizarea 

informațiilor; 
- Competențe legate de viață și carieră: 
Flexibilitate și adaptabilitate 
• Adaptare la diverse roluri și responsabilități; 



Inițiativă și autonomie 
• Monitorizarea propriei înțelegeri și a propiilor nevoi de învățare; 
Competențe sociale și transculturale 
• Colaborarea corespunzătoare și productivă cu ceilalți; 
• Demonstrarea seriozității și a unei etici positive. 
Conținuturi: Protecţia şi conservarea mediului 
Descrierea activității: Parteneriat educaţional prin care s-a urmărit familiarizarea elevilor cu 

cele mai cunoscute plante medicinale, folosirea lor fiind la îndemâna oricui, mai sănătoasă şi mai 
puţin costisitoare, decât tratamentul medicinii clasice. Scop: consolidarea legăturii dintre grădiniţa cu 
program normal şi şcoala gimnazială, lărgirea ariei cunoştinţelor despre plantele medicinale care se 
găsesc în localitatea natală şi rolul lor în prevenirea şi vindecarea diferitelor boli, stimularea 
curiozităţii pentru investigarea mediului înconjurător. 

Desfășurarea activității - Obiective: strânsa legătură dintre preşcolari şi şcolari; prezentarea 
elementelor componente ale unei plante medicinale; recunoaşterea plantelor medicinale care se 
dezvoltă în localitatea natală, culegerea, uscarea şi păstrarea lor; identificarea modurilor de preparare 
şi folosire a plantelor medicinale pentru prevenirea sau vindecarea diferitelor boli; investigarea 
folosirii plantelor medicinale pentru prepararea medicamentelor şi a produselor cosmetice.  

Evaluare: pentru analiza nevoilor de învăţare ale elevului, pentru încurajarea învăţării strategice 
(discuţii cu elevii), demonstrarea înţelegerii, evaluarea proceselor gândirii (listă de verificare a 
colaborării), reflecţie (la sfârşitul activităţii elevii vor prezenta despre ceea ce au învăţat; profesorul 
foloseşte reflecţiile pentru a evalua progresele elevilor pe parcursul activităţii). Elevii sunt ajutaţi 
astfel să reflecteze asupra propriei performanţe, fără a se raporta la performanţele colegilor, ci la 
scopul activităţii. 

  
JURNALUL PROIECTULUI 
,,UTILIZĂRI ALE PLANTELOR” 
 
• În acestă săptămână am învățat: 
- ,,Am învățat că e bine să lucrezi în echipă” (elevii creează hărți conceptuale cu informațiile 

însușite în cadrul activităților din proiect). 
 

 
• Cât de bine ai lucrat cu ceilalți din grup? Ce rol ți-ai asumat și cum a mers?  
- ,,Am lucrat foarte bine cu ceilalți din grup, rolul pe care l-am avut a fost să aduc trei plante 

medicinale și să le usuc la soare.” 
- ,,Am lucrat bine cu ceilalți din grup și mi-am asumat rolul de a aduce plante medicinale uscate 

și să aduc o fotografie cu păpădie și încă nu am primit răspuns deoarece nu le-am arătat încă.” 
- ,, Eu am lucrat cu toți din grup. Am ținut atlasul în mână când ceilalți culegeau plante 

medicinale, am adus plante uscate și le-am arătat la toți colegii.” 



- ,,Am lucrat foarte bine. Eu trebuia să aduc plante medicinale uscate, să aduc o cremă de 
gălbenele, dar nu le-am adus la școală că erau verzi.” 

- ,,Am lucrat bine. A mers bine. Eu trebuia să aduc plante medicinale, dar nu le-am adus, 
deoarece le-am arătat pe telefon.” 

- ,,Foarte bine, am avut rolul de făcut poze, am pus pe internet, am primit răspunsurile pentru 
poze și ce-am făcut.” 

- ,,Am lucrat numai cu unii. Să culeg plante și să le usuc. A fost foarte bine, mi-am făcut treaba 
mea.” 

• Ce te-a ajutat sau ce te-a împiedicat astăzi în învățare? 
- ,,Emoțiile”; 
- ,,Am avut treabă acasă cu animalele.” 
- ,,Am avut probleme personale și nu am putut să merg la grădiniță.” 
- ,,Să căutăm cu copiii de la grădiniță, dar nu am putut ajunge din cauză că a venit ploaia, copiii 

au venit la noi la școală și am văzut plantele medicinale care erau pe internet:” 
- ,,M-a ajutat că acei copii erau înțelegători, vremea nu ne-a lăsat să culegem mai multe plante. 

Folosind internetul am văzut la ce sunt plantele bune.” 
- ,,Mă ajută să învăț despre plante medicinale: profesorul, diriginta, colegul care a știut mai 

mult. M-a împiedicat răceala și am avut treabă.” 
- ,, M-a ajutat atlasul și mama.” 
- ,,Mă ajută părinții, profesorul, resursele de la bibliotecă. Pentru că timpul meu de elev este 

limitat.” 
• Reflectează asupra progresului, eforturilor, punctelor tari și slabe, propii, și dă exemple 

specifice 
- ,,Progres: am învățat cum să țin o planta la ierbar. Eforturi: am uscat plante. Puncte tari: am 

stâns plante medicinale, floare de salcâm. Puncte slabe: nu am adus poză cu păpădia.” 
- ,,Progres: am învățat cum să pun o planta la ierbar. Am învățat că sunt bune la răceală. 

Eforturi: am cumpărat gel de mentă. Puncte tari: am cules plante traista ciobanului . Puncte slabe: 
încă nu am adus plante.” 

- ,,Progresul: am învățat mai multe plante, am învațat că sunt bune, am învățat la ce folosesc, 
am învățat că multe plante sunt bune pentru boli. Eforturi: o parte din timp am lucrat la proiect, am 
adus plante uscate. Puncte tari: dacă nu aș mai fi venit la proiect, nu aș mai fi adus plante uscate, sunt 
singurul care am adus mentă. Puncte slabe: încă nu am adus chestionare completate și cosmetice din 
plante medicinale, încă nu am făcut fotografii.” 

- ,,Progres: am învățat la ce folosesc plantele, cum se fac ceaiurile. Am învățat că plantele sunt 
mai bune decât pastilele. Am învățat că plantele medicinale se vând bine pe piață. Eforturi: am uscat 
plante. Puncte tari: Sunt singurul care am adus tei uscat. Puncte slabe: nu am vrut să fac suc de soc.” 

• Ce anume ai îmbunătățit de săptămâna trecută? 
- ,,Am învățat mai multe plante medicinale.” 
- ,,Am învățat să mă autoevaluez.” 
- ,,Am învățat să îmi pun întrebări.” 
- ,,Am adus plante.” 
- ,, Am adus plante medicinale uscate, am făcut rebusul, am mai completat la fișa de 

observație.” 
- ,,Am adus plante medicinale uscate. Am completat chestionare. Am cules plante verzi.” 
• Ce este problematic pentru tine acum? De ce ? Care sunt ideile tale pentru a ieși din 

acest impas? 
- ,,Emoția de a apare în fața colegilor. Ideea mea de a depăși acest impas este să merg până la 

capăt.” 
- ,,Nu am găsit o poză cu păpădia. Dar, o să aduc ceai de mentă.” 
- ,,Nu pot termina fișa de observație pentru că nu am imagini cu planta respectivă. O să rog pe 

cineva să facă o poză, să o printeze și o să o lipesc.” 



- ,,Nu pot termina fișa de observație pentru că nu am imagini cu plante. O să rog pe cineva să 
facă o pictură.” 

- ,,Am o problemă cu chestionarul pentru că nu am găsit un om care să îmi răspundă, dar o să 
rog pe cineva să mă ajute să completez.” 

• Ce te încurcă? 
- ,,Mă încurcă faptul că trebuie să mă duc la dentist.” 
- ,,Nimic.” 
- ,,Trebuie să plec în Italia.” 
- ,, Trebuie să plec în Spania” 
- ,,Am treabă acasă.” 
- ,,Că nu am imagini cu plante.” 
• Scrie trei întrebări pe care încă le ai, două lucruri pe care le-ai înțeles și o sugetie de 

îmbunătățire? 
- ,,Ce notă o să iau?” 
- ,,Cine vine să vadă prezentarea proiectului? Oare cum o să reacționeze?” 
- ,,Cum mă voi decurca?” 
- ,,Oare e bun ce am făcut?” 
- ,,Ce învățăm prin acest proiect?” 
- ,, De ce trebuie să arătăm proiectul și la altcineva?” 
- ,,Cine știut prima dată că plantele medicinale fac bine? Cine știe că plantele medicinale nu 

sunt și otrăvitoare? La proiect trebuie să venim toți cu idei. Pot să ne ajute și părinții la proiect.” 
- ,,Cine a descoperit plantele medicinale? O să observe colegii când nu fac nimic? Am învățat 

să recunosc plante medicinale. Să adăugăm ceva frumos la portofoliul proiectului, să servim pe 
profesorii care vin la prezentare cu un suc de soc.” 

- ,,Care este istoricul plantelor medicinale?” 
- ,,Plantele medicinale sunt bune pentru tratarea bolilor. Oamenii ar trebui să se bazeze și pe 

plante, nu numai pe pastile. O să aduc o poză cu păpădia.” 
- ,,Am învățat că e bine să lucrezi în echipă. Am înțeles că plantele medicinale nu se folosesc 

numai la răceli. Trebuia să aduc plantele mai repede.” 
- ,, Plantele medicinale curăță organismul. Lucrul în echipă este foarte bine și trebuie să avem 

grijă să nu greșim. Să lucrăm împreună și să nu ne certăm.” 
- ,, Am înțeles că unii colegi sunt mai buni colaboratori. ” 
- ,,Am învățat să lucrez în echipă.” 
- ,, Să fim corecți.” 
- ,,Am învățat că pot să lucrez în grup.” 
• Care este opinia ta despre proiect? De ce simți astfel? 
- ,, Nu am vrut să lucrez la proiect deoarece nu îmi place să lucrez în echipă.” 
- ,,Îmi place să lucrez proiecte, pentru că îmi place să lucrez în echipă.” 
- ,,Cred că o să iau o notă mare. Îmi place să adun informații despre temă.” 
- ,,Mie îmi place să lucrez la proiect. Îmi place să fac interviuri.” 
- ,,Am învățat că e puțin greu să faci un proiect. E mai greu să găsești plante.” 
- ,, Îmi place proiectul; când unul vrea să facă ceva, ceilalți îl ambiționează.” 
• Conectează ceea ce ai învățat astăzi cu ce vei face după clasa a VIII-a? 
- ,,Poate vom face proiecte și la liceu.” 
- ,,După clasa a VIII-a voi merge în Spania.” 
- ,,Contează că am învățat să lucrez în echipă.” 
- ,,O să mă duc la liceu și o să mai învăț despre plante.” 
• Ce fel de capacități de gândire ai folosit astăzi? 
-  
• Ce ai învațat despre tine lucrând la acest proiect? 
- ,,Eu am învățat că este mai bine să lucrezi în echipă.” 
- ,,Am aplicat cunoștințe de la TIC la proiect.” 



- ,,Îmi place să lucrez în echipă.” 
- ,,Acum știu mai multe despre plante medicinale.” 
- ,,Să caut în mai multe locuri și să analizez informațiile din mai multe surse.” 
- ,,Am putut acum să fac un ceai.” 
- ,,Am învățat că îmi plac proiectele.” 
- Am învățat că pot să lucrez în grup.” 
• Ce mai vrei să știi în plus despre acesta? Cum vei afla lucrurile acestea?  
- ,,Voi folosi internetul pentru a afla mai multe informații.” 
- ,,Voi întreba bunicii, părinții.” 
- ,,De pe atlase.” 
Reflecţiile şi schimbul de idei despre ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a iniţiat reprezintă o constantă 

pe toată durata activităţii. 
Beneficii: a) elevii pot fi motivaţi să se implice în propria învăţare; elevii încep să gândească 

altfel despre ei înşişi (se pot considera cercetători, investigatori, scriitori regizori, reporteri, ceea ce 
nu s-au gândit vreodată că vor fi), învaţă deprinderi noi şi ajung să vorbească cu persoane cu care nu 
au mai vorbit anterior; b) profesorul nu trebuie să subestimeze abilităţile elevilor sau eficienţa 
valorificarii intereselor lor. Astfel de activităţi îi completează profesorului răspunsul la întrebarea: 
„Cum trebuie să mă schimb eu şi cum trebuie să particip la schimbarea şcolii astfel încât elevii mei 
să fie cât mai bine progătăţi pentru viaţă?“. 

Cadrul didactic trebuie să orienteze sensul activității de la ,,Ce știe elevul?” la ,,Ce poate să facă 
elevul cu ceea ce știe?”. Elevii, însă, trebuie să răspundă la întrebarea ,,Cum leg ce fac acum de ceea 
ce voi face după terminarea clasei a VIII-a?”  

 
  



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 

 

NUME ȘI PRENUME: GHENCEA ELENA – LUMINIȚA  

 INSTITUȚIA: COLEGIUL „FERDINAND I” MĂNECIU 

JUDEȚUL PRAHOVA 

 

1. Alegerea unui conținut potrivit pentru o activitate extrașcolară  

Conținutul școlar este „Micii ecologiști în acțiune”, activitate în aer liber pentru consolidarea 

cunoștințelor deprinse în cadrul proiectului tematic „ Învățăm să protejăm natura”. Locul de 

desfășurare a acestei activități outdoor este curtea grădiniței. 

  

2. Propunerea unui punctaj pentru fiecare sarcină individuală  

Zâna Primăverii va împărți copiii în trei grupe, fiecare având de realizat câte o sarcină: 

GRUPA FLORICELELOR – au de plantat flori în rondurile special amenajate 

GRUPA PĂSĂRELELOR – au de pictat căsuțe pentru păsărele 

GRUPA COPĂCEILOR – au de plantat 3 brăduți  

Pentru fiecare realizare copiii vor primi câte 1 win. 

 

3. Stabilirea unor beneficii pentru elevi, în funcție de scorul acumulat:  

Echipa cu cel mai mare scor primește de la Zână, ca și recompensă, posibilitatea de a picta 

„CĂSUȚA ZÂNEI PRIMĂVARĂ” așezată în curtea grădiniței, între rondurile de flori și brăduți.  

 

4. Stabilirea perioadei temporale pentru derularea jocului  

Activitatea se va derula pe parcursul a două ore. La încheierea activității copiii vor descoperi în 

căsuța pictată baloane cu heliu pe care le vor înălța ca mesaje de prieteni ai naturii. Pe covorașele 

aduse de Zână, copiii vor participa la un picnic la iarbă verde în curtea grădiniței, ascultând cântece 

de primăvară. 

 

5. Notarea elementelor alese de elevi  

Educatoarea va ține evidența alegerilor făcute de copii: plantarea florilor, pictarea căsuțelor și 

plantarea brăduților, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra tendințelor și preferințelor, a 



nivelului de coeziune a grupului. Pentru dublarea bugetului copiii vor desfășura un joc de alergare cu 

ocolire de obstacole „Nu atinge floarea!”  

 Copiii vor pune la comun într-o vază winii primiți și vom organiza o excursie cu trenul la 

Vălenii de Munte unde vom vizita muzeul „ Natura Văii Teleajenului”. 

 

  



  
ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR GHENŢ IOANA FLORINA,  

GRĂDINIŢA P.P. 1, ARAD 
 
 Activităţile extraşcolare sunt printre cele mai îndrăgite activităţi de copiii preşcolari. Acestea 

au rolul de a dezvolta noi abilităţi copiilor preşcolari, de a deschide orizonturi de cunoaştere a lumii 
înconjurătoare, de a experimenta, de a relaţiona cu cei din jur, de a prezenta abilităţi actoriceşti, de a 
fi voluntar, de a coopera cu echipa, de a râde, etc. 

 Locurile de desfăşurare a activităţilor extraşcolare au fost diferite precum şi mijloacele de 
realizare. Copiii au preferat excursiile, activităţile desfăşurate în aer liber, în pădure, la muzeu, la 
teatru dar şi activităţile din cadrul bibliotecii sau atelierele de creaţie. Momentul în care toţi copiii se 
implică prin diferite responsabilităţi şi îşi etalează diferite abilităţi sunt aşteptate cu mare nerăbdare. 
De asemenea, părinţii privesc deschişi aceste activităţi extracurriculare. Întotdeauna au fost sprijin 
pentru copii şi educatoare prin diferite acţiuni. Uneori părinţii au fost parteneri în cadrul activităţilor, 
implicându-se în buna desfăşurare.  

 Pandemia, însă, a adus cu sine o mulţime de schimbări şi în cadrul acestor tipuri de activităţi. 
De obicei desfăşurăm vizite, excursii în fiecare an, precum şi schimb de experienţă cu alte grădiniţe 
sau şcoli din judeţ sau municipiu. Săptămâna Altfel, a suferit şi ea numeroase modificări. Pentru că 
ne dorim ca cei mici să nu fie privaţi de plăcerile aduse în cadrul activităţilor extraşcolare, am 
organizat on line diferite activităţi. Tematica a fost diferită în fiecare zi din cadrul Săptămânii Altfel. 
Părinţii au fost foarte implicaţi şi au dat dovadă de responsabilitate pe toată perioada săptămânii. Au 
colaborat cu cei mici, cu educatoarele şi ceilalţi părinţi, în mediul online. 

 Astfel, activităţile au fost următoarele: 
• Cofetarii Pricepuţi- copiii împreună cu părinţii au pregătit cele mai năstruşnice deserturi. 

Fiecare a prezentat modul de prepare şi produsul finit, fie prin înregistrare video, fie prin poze. 
• Prietenia, brătara de aur- copiii sub îndrumarea părinţilor au confecţionat brăţara prieteniei. 

Au ales diferite materiale pentru a confecţiona. Fiecare a ataşat pe grupul de whatsapp o imagine cu 
brăţara realizată. 

• Să ne cunoaştem ţara- fiercare familie a prezentat pe ZOOM imagini din ţara noastră cu locuri 
vizitate de copii. Aici s-au împărtăşit experienţele trăite pe meleagurile României. 

• Hobby-urile mele- fiecare copil a prezentat într-un video scurt hobby-ul.  
• Activităţi în aer liber- împreună cu părinţii, copiii au prezentat prin fotografii, activităţile 

realizate în aer liber. Unii au prezentat activităţi de grădinărit, alţii plimbări cu bicicleta, unii au cules 
diferite forme de pietricele, etc. 

În urma desfăşurării acestei Săptămâni Altfel, copiii au împărtăşit experienţele trăite alături de 
părinţi, cu toţi colegii grupei. Părinţii au descoperit elemente comune ale copiilor, cum sunt hobby-
urile, sau activităţile în aer liber.  

Experienţele trăite în cadrul Săptămânii Altfel, au fost la început privite cu scepticism, deoarece 
era ceva nou. Copiii şi părinţii au dat dovadă de colaborare şi interes. Astfel, a fost de un real succes 
la finalul săptămânii, când am descoperit că am împărtăşit astfel de experienţe.  

Concluzia este că, modul tradiţional de desfăşurare a activităţilor extraşcolare este preferat atât 
de copii şi părinţi, cât şi de educatoare. Abia aşteptăm să ne putem desfăşura întreaga activitate fără 
restricţii iar joaca să fie liberă şi copiii să împartă orice lucru, experienţă şi trăire cu întreg colectivul.  
  



 
OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTI 

 
PROF. ÎNV. PREȘ. GHEORGHE ANGELICA-MARIA,  

 GRĂDINIȚA CU P.P. RAZĂ DE SOARE, TÂRGOVIȘTE 
 
Paștele este o sărbătoare de suflet, un moment care amintește de iubirea divină și de miracolul 

învierii. Această perioadă din an are o încărcătură aparte pentru fiecare dintre noi și ne face să fim 
mai buni și mai iertători unii cu ceilalți. 

Obiceiurile, tradițiile, valorile spirituale păstrate în această perioadă sunt importante în anumite 
zone pentru creștini. În săptămâna mare gospodinele înroșesc ouăle, pregătesc cozonaci și pască 
pentru ca masa de Paște să fie una îmbelșugată. 

Și în grădiniță se păstrează tradiția Paștelui și încercăm de fiecare dată să aducem ceva nou și 
atractiv pentru preșcolari. Anul acesta a fost un an altfel, un an în care cu toții ne-am bucurat de 
Sfintele sărbători acasă, în sânul familiei. Fiindcă vacanța de Paște a fost una prelungită nu am putut 
să urmăm tradiția serbării acestui eveniment în cadrul instituțiilor de învățământ și am găsit alte soluții 
de a transmite preșcolarilor bucuria și frumusețea acestei mari sărbători. Așa că am realizat un set de 
activități interesante pentru copii pe care să le realizeze alături de părinți. Una dintre activități a fost 
să înroșească ouă pe care să le decoreze așa cum vor. Cu toții au înroșit ouă, le-au decorat și le-au 
așezat în coșul cu ouă de Paște bucurându-se de munca lor. 

Pe lângă activitatea de încondeiat ouă am propus preșcolarilor și părinților acestora să realizeze 
un joc interesant acasă.  

Acesta se numește ”Daruri de la Iepuraș”: 
Obiective: 
• Exersarea atenției, concentrării, autocontrolului  
• Dezvoltarea motricității grosiere 
Desfășurarea jocului: 
Ascundeți ouă de ciocolată prin casă sau prin grădină în locuri cunoscute de copil. Povestiți-i 

copilului că prin casă sau în grădină sunt ascunse ouă pe care el va trebui să le găsească. La final 
puteți discuta despre cât de multe ouă a găsit, ce i-a plăcut cel mai mult, ce i-a fost cel mai ușor să 
găsească dar și cel mai greu. 

Materiale necesare: ouă de ciocolată, coșuleț 
 Reacțiile copiilor atunci când au jucat acest joc au fost extraordinare, aceștia bucurându-se 

extrem de mult de darurile primite de la Iepurașul de Paște.  
 
Bibliografie: 
• Bethan James, Yorgos Sgouros, ”Biblia Piticilor”, Editura Casa Cărții,  
• Nicolae Sfetcu, ”Paști (Paște) cea mai importantă sărbătoare creștină”, Editura MultiMedia 

Publishing,  
• Izabella Tilea, ”Povești și tradiții de Paști”, Editura Didactică și Pedagogică. 

  



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN VREME DE PANDEMIE 
 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 4 ALEXANDRIA 
STRUCTURA GRADINITA CU P.P. NR. 8 ALEXANDRIA  

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: GHEORGHE LIVIA MĂDĂLINA 
 
În procesul instructive- educative, activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi 

completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o 
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Activităţile extraşcolare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. Aceste activităţi au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele, 
capabile să se descurce în orice situaţie şi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile 
atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 
Activităţile extraşcolare reprezintă un prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii, având un 
caracter ocazional, dar care iau forme foarte variate. 

Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile întreprinse de societate în vederea depășirii 
unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de comunicare 
și colaborare. Dar potenţialul larg al activităţilor extraşcolare este generator de căutări şi soluţii 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Pentru copii, lumea poveştilor şi lumea spectacolului sunt nişte teritorii imaginare, dar şi reale, 
pline de farmec. De aceea ei se angajează cu entuziasm în realizarea dramatizărilor şi jocurilor de rol 
cu subiecte din poveşti şi basme. 

Carnavalurile reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. La 
pregătirea şi realizarea carnavalurilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens: 
Carnavalul Toamnei, Carnavalul Costumelor Eco, Carnavalul Primăverii. 

Carnavalul este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind 
la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a 
realiza buna dispoziţie şi participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării spectacolului. 
Sunt momente de maximă bucurie care aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului 
şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat în viaţa fiecăruia. 

Carnavalurile, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor 
să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în 
faţa colectivului prin mijloace proprii. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate 
constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea 
unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive 
sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite 
faze, pe diferite teme) „Concurs de poezii şi cântece” „Concurs de mărțișoare”, „Concurs de desene”- 
promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea 
şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor. 



Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de trotinete, de biciclete, 
de aruncat la ţintă, etc. 

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
susţin derularea unor proiecte implicând în mod direct copilul prin personalitatea sa. Prin participarea 
la astfel de proiecte, copiii îşi dezvoltă aptitudinile artistice şi literare, spiritul de echipă în realizarea 
lucrărilor colective, îşi vor testa aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare calităţile artistice. 

Activitatea extraşcolară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine creatoare, atât în modul de 
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a copiilor. 
  



 

ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 
 

GHEORGHE MIHAELA 
GRĂDINIŢA NR. 94 

 
 Timpul liber al copiilor se află din ce în ce mai mult în atenţia organizatorilor procesului de 

instruire şi educare în scopul folosirii mai eficiente a acestuia în procesul educativ al tinerei generaţii. 
Copiii au nevoie de activităţi de joc, de dans, de sport. Este şi motivul pentru care educatoarele trebuie 
să acorde toată atenţia bunei organizări a timpului liber al copiilor din grădiniţe, îmbinând armonios, 
munca şi învăţarea cu distracţia şi jocul. 

 Prin activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţe se urmăreşte completarea procesului 
didactic, organizarea raţională şi placută a timpului liber. O cerință foarte importantă vizând opțiunea 
pentru astfel de activitate este selecționarea din timp a suportului teoretic în funcție de interesele și 
dorințele copiilor și ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală. 

 Activitățile extracurriculare organizate în grădinițe pot avea conținut cultural, artistic sau 
spiritual, conținut științific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc, de 
participare la viața și activitatea comunității locale. 

 Ȋn cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc.  

 Educaţia extracurriculară işi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 
noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreste identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Ȋncepând de la cea mai fragedă vârsta, copiii 
acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
școala cu viaţa. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Activităţile extraşcolare reprezinta un prilej de 
activizare şi de dezvoltare a creativităţii. În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de 
drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare 
anvergură este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în actul educaţional: preşcolarii (prin 
responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup, familia ( prin susţinere morală, sau chiar 
implicare în organizarea activităţilor), grădiniţa (prin obţinerea avizelor necesare deplasării, 
elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii 
întreprinse). 

Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi 
determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de 
activitate. 

 Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice, urmărind 
lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, valorificarea şi dezvoltarea 
intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă şi atractivă a timpului liber al copiilor. Ca 
activităţi complementare ele prezintă unele particularităţi ce se referă la participarea copiilor, la 
conţinutul şi durata lor, la formele de organizare şi metodele folosite, la evaluarea rezultatelor. 
Conţinutul se fixează în funcţie de dorinţele şi preferinţele elevilor, de condiţiile şi posibilităţile de 
realizare. Formele de organizare sunt mult mai flexibile, ingenioase şi cu caracter recreativ. Se oferă 
în acest fel câmp deschis manifestării spiritului de iniţiativă din partea copiilor. Ceea ce predomină 
este forma aprobării prin laudă, participările la expoziţii, popularizare şi evidenţiere etc. Activităţile 
extracurriculare se organizează în vederea aprofundării pregătirii elevilor într-un anumit domeniu, al 
dezvoltării aptitudinilor şi exprimării creativităţii. 



 Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor 
şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar: pregătirea copilului pentru 
viaţă. 

 În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă, trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor, iar preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitateade a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea 
de acritica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însuşi să fie creativ. 

 Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 
în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

  
  



 
“ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL” 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
PROFESOR DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI  

APLICAȚII PRACTICE  
GHEORGHE MIRELA- VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE”, ALEXANDRIA 
 
„Punând pe copil să lucreze, îl faci să se intereseze de munca sa, şi dai imboldul preţios al 

simţirilor plăcute care îi tovărăşesc acţiunea şi plătesc succesul silinţei ”. 
 Alfred Binet 
 Experienţa avută în Şcoala online, ne-a arătat, pe de o parte, că există un mare interes pentru 

activităţile extraşcolare (din partea profesorilor, copiilor, părinţilor, a altor persoane din comunitate), 
dar că trebuie să se acorde o atenţie mărită întregului proces care stă la baza dezvoltării activităţilor 
extraşcolare. Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor 
clasice de predare învăţare. Despre excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, excursii 
şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, vizite la alte şcoli, activităţi 
artistice din păcate vorbim la trecut, pandemia de COVID -19, de mai mult de un an de zile, ne-a 
determinat să ne limităm, iar tipul de activităţi educative extrașcolare s-a mutat în online, activităţi 
legate de protecţia mediului( au fost făcute cunoscute cu ajutorul ziarului local-Informația de 
Teleorman), sau chiar activităţi legate de consilii ale elevilor- ,,Mandat pentru educație !”. 

 
 Ca profesor, dar ca și consilier educativ al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare,, Alexandria, 

Teleorman pot afirma că elevii școlii noastre sunt implicați în activități educative extrașcolare diferite, 
concursuri la nivel local: 

-,,INFORMAȚI, PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI,, concurs care să ajute la educația sanitară și să 
promoveze un mod de viață sănătos pentru copii și tinerii din municipiul Alexandria. 

-,,ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA,, concursul are ca scop dezvoltarea sentimentului de 
patriotism local, să ne învățăm copii să își iubească orașul și locuitorii, să-i învățăm că e datoria lor 
să promoveze tot ce este mai bun și să participe cu tot ce pot la îmbunătățirea aspectului și imaginii 
municipiului Alexandria la nivel național și de ce nu mondial.  

 Primăria ALEXANDRIA încurajeaza astfel de acțiuni, copiii fiind motivați, premiați și 
participă cu drag la astfel de activități demonstrând de fiecare dată creativitatea și originalitatea lor, 
facând totul cu pasiune .  



 Elevii școlii noastre sunt speranța zilei de mâine, care ne-au surprins prin ingeniozitate și 
creativitate sporită! Împreună cu ei am reușit să ne facem cunoscute activitățile, să transmitem emoție 
și bucurie comunității noastre locale, dar și familiilor și comunității din mediul online (Facebook, 
Instagram, Whatssap) cei mai mulți plecați din țară, făcându-le zilele mai frumoase cu tot ce am 
întreprins noi visând la o viață frumoasă, liberă și sănătoasă. Chiar dacă pare puțin, e totul nostru 
actual! Pot spune că mulțumirea și bucuria în care ne-am desfășurat orele de Educație tehnologică 
anul acesta ar fi primul criteriu în evaluarea calității muncii noastre împreună! Imaginea școlii noastre 
nu a avut de suferit, dimpotrivă, am demonstrat că se poate! Și nu doar am demonstrat, am bucurat o 
lume întreagă! Am participat cu elevii mei, în mod indirect datorită pandemiei, la 
Concursul,,EXPRIMĂ-TE ECO!”, în colaborare cu Palatul Copiilor din Alexandria, Teleorman, la 
secțiunile eco - art și expo – art, cu diferite lucrări frumoase -afișe, proiecte, colaje, produse și obiecte 
decorative realizate din materiale reciclabile, având drept scop formarea și exersarea capacității de a 
exprima mesaje ecologice prin diverse tehnici specifice abilităților practice în vederea educării unei 
atitudini pozitive față de mediul înconjurător . Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii 
sunt expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei. Am atașat câteva imagini sugestive cu lucrările 
elevilor: 

 

 
“Activitățile extrașcolare- între online și tradițional/Tradiții și obiceiuri…altfel” din 

punctul de vedere al meu ca profesor de EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE, 
sunt încărcate de FRUMOS. De aceea elevii trebuie ajutați să participe la activitățile extrașcolare 
educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. 

 Ca o concluzie pot spune că: Școala online nu ne-a oprit creativitatea, ci ne-a stimulat-o! 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-fac-copiii-cand-nu-sunt-la-scoala/ 
*Claudia Cojocea, Activitățile extrașcolare – Idei cool pentru copii isteți, 2017 
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IMPORTANȚA SARBATORILOR PASCALE LA ROMANI 

 
PROF. GHEORGHE VILUȚA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFANTA MARINA 
CAMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Moto: „După aceea, Mi-am luat rămas bun de la ei, explicându-le că de atunci înainte nu Mă 

mai vor vedea în trup, dar că vor rămâne totuși, clipă de clipă, în legătură cu Mine în spirit.” 
– Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber 
 
 Paștele este cea mai importantă sărbătoare anuală creștină. Ea comemorează 

evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare.  

 Un miracol care se petrece cu regularitate în fiecare an, așteptat cu sufletul 
la gură și uimind totuși de fiecare dată, este apariția luminii divine la Sfântul 
Mormânt din Ierusalim în noaptea de Înviere a Paștelui ortodox. Este darul pe care 
Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina strălucitoare care i-a umplut mormântul în 
momentul Învierii Sale. Este modul Său de a ne transmite că este mereu alături de noi. 

 Ultima săptămână a Postului Paștelui, numită și Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, 
este o perioadă importantă de interiorizare și comemorare. Acum se rememorează Patimile lui Iisus, 
chinurile prin care a trecut, de la trădarea Lui de către Iuda, până la răstignirea pe cruce pe dealul 
Golgota, moartea și Învierea Sa. 

 Învierea lui Iisus Hristos simbolizează refacerea legăturii dintre ființa umană și Creatorul său. 
Celebrarea ei în fiecare an duce la retrezirea aspirației către îndumnezeire, la transfigurarea vieții 
pământești într-o viață impregnată de prezența lui Dumnezeu. De aceea Paștele este o sărbătoare a 
bucuriei, o bucurie asemănătoare celei a apostolilor când l-au văzut pe Iisus înviat. Iar salutul care se 
obișnuiește cu această ocazie este tot o expresie a acestei bucurii: „Hristos a înviat! Adevărat, a 
înviat!”. 
 Ouăle roșii simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa. De aceea atunci 
când se sparg ouăle prin ciocnire se obișnuiește să se spună: „Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!” 
Aceste formule se pot folosi ca formule de salut timp de patruzeci de zile, până la Înălțarea Domnului. 
Pasca este o prăjitură specifică Paștelui, de formă rotundă, cu o cruce la mijloc și aluat împletit pe 
margini, umplută cu brânză de vaci. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la țară fac 
semnul crucii cu lopata pe pereții cuptorului. Farmecul deosebit al Sărbătorii Paștelui este dat atât de 
semnificația spirituală („...învierea Mea va fi totodată o înviere pentru toți cei care Mă urmează.” – 
Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber) cât și de tradiții (oul pictat, masa cu mâncăruri 
tradiționale, slujba de sâmbătă seara cu primirea luminii). Paștele este un moment de pace sufletească, 
de interiorizare, de împăcare, de bucurie. 

 
 Bibliografie: 
1. http://angelinspir.ro/pastele---sarbatoarea-invierii-a-miracolului-a-luminii-si-iubirii-divine-

196.html 
  



  
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GHEORGHIȚĂ CEZARINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL ANDREI” BUHUȘI 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activităţile extraşcolare realizate în mod traditional vizează de regulă acele activităţi cu rol 
complementar orelor clasice de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite 
la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte 
obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi 
tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi legate de protecţia mediului. 

 Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 1.în funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 

şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de 
creaţie tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru 
copii). 

 2. au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere 
de cunoştinţe. 

 3.depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală – familie – comunitate. 
Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 
extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală – familie – 
comunitate:  

4. oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
tinerilor.  

 Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
copil sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. Pentru că sunt foarte multe idei de activități extrașcolare și extracurriculare, e bine, mai întâi, să 
vedem la ce se referă ele și cum pot ajuta copilul. 

 Cum alegem activitatea online potrivită ? 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Ele urmăresc 
să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea 
acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 



 Acestea trebuie să îl mențină activ și curios, să îi dezvolte multe abilități și talente (încă) 
neștiute, pentru un viitor promițător. 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 Aici se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru 

liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile 
fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online. 

 Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

 2. Ateliere creative de arte frumoase  
 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
 Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să-i oferim copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperim că 
avem în clasă un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena 
comediei.  

 3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Știm că există și activități extracurriculare pentru micii exploratory. Dacă vrem să-l ajutăm pe 

copil să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 4. Activități de gătit 
 Alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până 

la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă 
de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. 

  
Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 

îngrijorare.  
 Ca exemple de activități extrașcolare pentru copiI care implică lecții de nutriție, există și 

atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va 
forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să impresioneze.  

Atât activitățile curricular/extracurriculare tradiționale cât și cele online nu trebuie doar să 
educe pe tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi 
pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

  
  



 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 

 PARTICULARITĂȚI ÎN CONTEXT POST-PANDEMIC  
 

GHERASIM NARCISA, PROFESOR PENTRU INV.PREȘCOLAR 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”LIVIU REBREANU” COMANEȘTI, BACAU 

 
 Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi 

vor marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco).  
 Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în 

vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi 
modalități de comunicare și colaborare. Indiferent de tipurile de servicii pentru educație timpurie 
(creșe, grădinițe, centre de zi etc.) care răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă 
pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează 
activitatea în acel serviciu şi părinții copilului. Statutul familiei ca prim educator al copilului 
reprezintă un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi 
familie.  

 Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în 
care copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea 
culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de 
părinții săi.  

 În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe 
un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de 
creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena 
personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 

 Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional 
prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a 
copilului. 

 Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
educatoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de 
care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate 
ș.a.m.d. Nu mai puțin important, specialiștii din grădinițe trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar 
pentru comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, 
despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui 
părinte. 

 În contextul nou generat, care a adus modificări semnificative atât în organizarea spațiilor din 
grădiniță, a orarului și a modalității de desfășurare efectivă a activităților, cunoașterea copiilor și a 
familiilor, cu particularitățile lor, devine și mai importantă. Printre cele mai relevante informații pe 
care grădinița trebuie să le dețină cu privire la fiecare copil și la familia acestuia enumerăm:  

-aşteptările familiei de la serviciile oferite de grădiniță sau de la instituția pentru educație 
timpurie, în perioada post pandemie;  

-informaţii privind particularităţile copilului (vârstă, program de masă şi somn, antecedente 
medicale, rutine, interese specifice etc);  

- dorinţele pe care părintele le are în raport cu îngrijirea, creşterea şi educarea copilului său 
(menţinerea unui anumit program; derularea unor activităţi specifice etc);  

-paternul educaţional funcţional în familie (Cine se ocupă de copil? Cine va sta cu el acasă, în 
condițiile în care programul va fi organizat alternativ? Cine este autoritatea: mama sau tata? Cine îl 
îngrijeşte în mod curent şi cine se joacă cu el? Cu ce anume se joacă și care este jucăria preferată? Cu 



ce tip de activităţi este obişnuit copilul? Ce nevoi speciale de susținere și îngrijire are?). Toate aceste 
informații pot fi obținute prin diverse modalități: formular de înscriere în grădiniță personalizat, 
chestionar online, un chestionar letric la intrarea copilului în grădiniță etc. - relațiile stabilite în cadrul 
familiei (Există alți frați? Cum relaționează cu aceștia? Își manifestă un ataşament mai puternic față 
de o anumită persoană? Cum reacţionează în momentele de separare? Cum a reacționat pe perioada 
pandemiei?)  

- modelele culturale care definesc mediul familial al copilului (valori importante pentru familie, 
tip de alimentaţie, sărbători respectate în cadrul familiei, tip de adresare, modalitățile adaptative pe 
care le-a folosit familia în perioada de pandemie etc.); 

 Planul de activități cu părinții poate cuprinde: strategiile de intervenţie care să răspundă 
nevoilor de dezvoltare ale copilului, activităţile propuse pentru dezvoltarea integrată a copilului, tipuri 
de activităţi realizabile în cele două medii educaţionale ale copilului (grădiniță şi acasă), adulţii 
implicaţi în susținerea copilului, periodicitatea întâlnirilor dintre educatoare şi părinți. Mijloacele de 
realizare și metodele de comunicare vor fi determinate împreună cu părinţii. Unele dintre cele mai 
importante contexte de comunicare sunt întâlniri individuale periodice, în cadrul cărora se va analiza 
evoluţia dezvoltării copilului, vor fi identificate domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare 
a activităţilor, care sunt activităţile realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la 
diverse activităţi propuse. 

 Părintele se va simți implicat în viaţa copilului său şi va vedea continu drumul relaţiei dintre 
acasă şi grădiniță. În acest fel, părintele poate începe să îşi verbalizeze temerile, dar și mai important, 
începe să se simtă valorizat în rolul său.  

 Ca educatori, putem reflecta care sunt abilităţile parentale unde părinții au nevoie de suport, 
oferindu-le diverse materiale pentru a-şi îmbogăţi cunoştințele şi a dezvolta competențele parentale. 
Aceste întâlniri au un caracter de confidenţialitate. 

 Jurnalul de corespondență dintre familie și grădiniță este conceput și utilizat de către 
educatoare în parteneriat cu părinții preșcolarilor. În cadrul acestui jurnal de corespondență dintre 
familie și grădiniță, atât părinții cât și educatoarea pot interveni zilnic/săptămânal și pot realiza notițe 
privind comportamentul preșcolarului, modul în care a parcurs (online sau față-în-față) activitățile 
propuse; de asemenea, poate include și măsuri ameliorative propuse de cadrul didactic. Acest material 
este un instrument care respectă confidențialitatea, este vizibil exclusiv pentru educatoare și părinții 
fiecărui copil și poate fi creat și prin intermediul aplicațiilor Google, oferind posibilitatea completării 
în timp real și vizualizării datelor consemnate. 
  



 
 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

 PROF. GHERASIMESCU IONELA 
 

Anul 2020 a fost un an şi o perioadã care ne-a impus sã ne depãşim anumite limite personale, 

sã renunţãm şi sã ne gandim la strategii noi în ceea ce implicã meseria de dascãl. Toate acestea pentru 

a atrage oarecum atenţia, elevilor de dincolo de ecran, care debusolaţi, încercau un format nou -şcoala 

online. 

În aceastã etapã nouã, activitãţilor extraşcolare li s-a dat o deosebitã importanţã. Ele reuşeau sã 

-i atragã pe majoritatea dintre ei, apoi tot ele le aminteau de perioada cand nu erau restricţii şi multe 

reguli noi, multora le-a captivat atenţia şi au reuşit sã uite unele probleme personale. Au fost multe 

situaţii cand activitãţile extraşcolare i-au fãcut pe cei buni, cei mai buni elevi iar pe cei dezinteresaţi 

sau nepãsãtori, mai atenţi sau responsabili.  

Foarte mulţi elevi nu -şi pot arãta potenţialul lor creativ pe parcursul lecţiilor iar aceste activitãţi 

au reuşit sã- i motiveze şi sã-i încurajeze în a le etala cand au avut ocazia. Mulţi elevi au descoperit 

gastronomia şi tehnicile culinare, instrumentele muzicale sau dansul, ori poezia, proza si dramaturgia. 

Izolarea de ceilalţi şi statul în casã i-au împins spre ceva ce au crezut ca sosise momentul sã încerce.  

Iar pentru foarte mulţi dintre ei, tehnologia informaţiei şi internetul au fost deschiderea spre noi 

porţi de descoperire a lumii, a vieţii, a noilor tehnologii şi a propriei lor persoane. Dar e de observat 

cã internetul e „vinovat” pentru înstrãinarea, nesocializarea şi necomunicarea dintre ei.  

Multe activitãţi au reuşit cu brio sã participe la dezvoltarea personalã a elevilor iar acest lucru 

e definitoriu pentru tinerii, adulţii şi pãrinţii de mai tarziu.  

Cateva dintre acestea ar fi „teatrul” sau „acţiunile de voluntariat”, acestea au transformat mulţi 

elevi în actori amatori, sau în „ copii dezgheţaţi”, curajoşi, lideri, oratori... Iar cu aceste calitãţi 

dobandite, însoţite evident de cunoştinţele din timpul orelor, vor face primul pas spre reuşita în viaţã.  

  



 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES - BETWEEN ONLINE AND 

TRADITIONAL… 
 

PROF. GHERGHE GABRIELA LILIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI,  

JUD. DÂMBOVIȚA 
 
The importance of the extracurricular activities that we have developed during this hard period 

of time is endless. They helped children and teachers get over this strange and difficult period of time 
in a way far more attractive, interesting and a little bit more “normal”, the “normal” that we all knew. 
The extracurricular activities are the bond between the day by day life and the school life.  

An extracurricular activity (ECA) or extra academic activity (EAA) is an activity, performed 
by students, that falls outside the realm of the normal curriculum of school, college or university 
education. Such activities are generally voluntary (as opposed to mandatory), social, philanthropic, 
and often involve others of the same age. Students and staff direct these activities under faculty 
sponsorship, although student-led initiatives, such as independent newspapers, are very common.  

An extracurricular activity is anything you do outside of school that includes consistent time 
commitment and some level of organization. This can include clubs, teams, or even personal projects! 
Some students believe that by doing or focussing on extracurricular activities their grades will begin 
to suffer. Contrary to this idea, many studies show that students who participate in extracurricular 
activities actually tend to do better in school. Filling your time with things you enjoy actually 
improves brain function and makes you more passionate about learning, not only things related to 
your extracurricular activity, but in other subjects as well. Extracurricular allow students the 
opportunity to apply what they learn in everyday situations rather than only in the classroom. 

No matter what career you end up in, there are several skills that, once gained, will improve 
your ability to succeed exponentially. Employers want employees who can think critically, work with 
a team, lead, stay organized, prioritize, and set effective goals. While some of these skills can be 
gained in a classroom, many are best learned outside of school. Extracurricular activities are a great 
way to develop these essential skills in preparation for a future career. 

Making friends can be difficult at any stage of life. Extracurricular activities provide a great 
opportunity to expand your social circle and meet people with similar interests as you. Who knows, 
one of these people could be in a position to offer you your dream job one day, or vice versa. Plus, 
the more friends you make through extracurricular activities, the more likely you are to want to 
consistently attend the activities and meetings provided. 

Today school’s back in session, but not like it was before the COVID pandemic 
disrupted our normal way of life. So how can children pursue their interests and engage their 
mind from home? Fortunately, there are more online extracurricular activities available than you 
might think. It may take a touch of creativity and initiative, but there are plenty of ways your child 
can make the most of this unprecedented situation. 

Nowadays we have to combine the extracurricular activities, and all that they mean to a child’s 
development, to the necessity of online teaching, due to the epidemiological situation that we are in. 
And we have to say that we have succeeded to do it in a very nice way. Children love all connected 
to online and gadgets and they also love the extracurricular activities, so the result was very positive. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Student
https://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum
https://en.wikipedia.org/wiki/College
https://en.wikipedia.org/wiki/University
https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering
https://en.wikipedia.org/wiki/Social
https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropic
https://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_(teaching_staff)


During this school year and half of the previous one we had extracurricular activities in our school 
programme and we have managed to deal with them in online as well as face to face. Pupils have 
involved themselves with enthusiasm, commitment and joy.  

 
Webography 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Extracurricular_activity 
2. The Benefits of Extracurricular Activities by Tori MacArthur from 

https://coralsandsacademy.com/the-benefits-of-extracurricular-activities/  
3. https://www.pondercollege.com/blog/best-online-extracurricular-activities 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Extracurricular_activity
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
GHERMAN CRISTINA MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”I.M.CLAIN” BLAJ 
 
Activitățile extrașcolare (sau extracurriculare) sunt activități organizate pentru elevi, 

”complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, 
cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială” 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 
când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnavaluri, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a 
spațiului verde sau chiar flashmob-uri. 

Când vine vorba de activități extrașcolare, cadrele didactice au de „susținut“ o adevărată probă 
de creativitate. 

Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le 
gestionează, le putem clasifica în: 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a 
lecţiei; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 
acestora; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 
educative; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu 
funcţii educative. 

- activități extracurriculare desfășurate online. 
 În contextul activităților extracurriculare desfășurate online am găsit câteva idei utile, cum ar 

fi: 
Concurs școlar bazat pe resursele digitale oferit de platforma Școala Intuitext, având ca suport 

jocurile existente la secțiunea ”Locul meu de joacă”, la clasa I. ocurile se bazează pe cunoștințele 
elevilor dobândite în cadrul lecțiilor, astfel fiind un bun prilej de exersare în contexte noi a 
cunoștințelor și de dezvoltare a unor competențe prevăzute în programa școlară 

O altă activitate extrașcolară pe care o putem desfășura în acest semestru este un concurs de 
tipul „Cine știe câștigă“ bazat pe materialele de la secțiunea „Exploratorul vesel“. Concursul poate fi 
desfășurat individual, în perechi sau pe echipe. Constă în vizionarea unor materiale urmată de o 
sesiune de întrebări, bazate pe aceste materiale, la care elevii trebuie să răspundă într-un timp limitat. 
La final se calculează scorul și se realizează clasamentul. 

De asemenea, putem organiza, ca activitate extrașcolară, o expoziție cu lucrările copiilor cu 
tema «Personajele mele din Școala Intuitext», în care elevii să ilustreze personaje cu care ar dori să 
se întâlnească pe platforma de învățare, așa cum și le imaginează ei.“ 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-nu-stiai-despre-invatarea-prin-joaca/
http://www.scoalaintuitext.ro/jocuri/exploratorul-vesel


 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII 
 

PROF. INV. PREȘC. GHESOIU ADRIANA – ALINA 
 GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 33 BRAȘOV 

  
 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii preșcolarilor pe care îi îndrum, parteneriat 

denumit “Unde-s doi puterea crește”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii 
unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale 
acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; 
convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; 
implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări 
a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare 
continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi 
găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun ( in această perioadă 
datorită pandemiei am desfășurat-o online pe aplicația zoom), de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii cu grupa de preșcolari. 

 Învățământul preșcolar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o 
colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. Grădinița îl învață 
pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale. Dar 
educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru 
viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Grădinița și familia sunt cei doi poli 
de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea la grădiniță, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată 
încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a grădiniței, încărcată de noi exigențe și de promisiunile 
viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură 
într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea preșcolară și, pe plan mai general, în viața 
socială. 
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie în perioada prețcolarității îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale 
muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Grupa reprezintă pentru preșcolari al doilea mediu de 
socializare, după familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare 
pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale 
preșcolarilor și cele ale noastre ca educator, cum ar fi: ce știe preșcolarul, ce poate să facă, ce îi este 
îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe preșcolarul, ce 
n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca educatori să facem). Este necesară o 
bună cunoaștere a preșcolarilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor 
interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, 
efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune preșcolarilor să se afirme atât individual, cât și 
în echipă. 

 Am ajutat preșcolarii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, 
să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Preșcolarii au 
dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale 



părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare preșcolar în situația de a-și exercita, în 
grupă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și 
colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități 
de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere 
între elevi, dar și între sine și fiecare dintre preșcolari. 

 În domeniul colaborării grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a 
părinților de către educator, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala 
noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al 
părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea 
părinților în activitățile grădiniței, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, 
cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte grădiniță-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a educatorului 
cu familiile preșcolarilor săi. Pentru educator înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a 
calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe 
care o ocupă în acest proces. 

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod 
egal, preșcolarii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate 
necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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Impusă de pandemia de SarsCov2, școala online conduce încet, încet spre o schimbare de 

paradigmă în sistemul de învățământ românesc. Cu voia sau fără voia lor, s-au adaptat la noile condiţii 
de lucru marea majoritate a cadrelor didactice și marea majoritate a elevilor. Dacă eforturile făcute şi 
de unii şi de ceilalţi sunt suficiente şi dacă rezultatele şcolare sunt cele aşteptate, vom vedea în 
următorii ani. Ceea ce putem constata în prezent este faptul că elevii sunt afectaţi emoţional de această 
situaţie şi menţinerea unei relaţii strânse şi a unei comunicări eficiente îi ajută foarte mult. Proiectarea, 
organizarea şi desfăşurarea lecţiilor online urmăresc, ca şi lecţiile faţă în faţă, atingerea unor obiective 
precise şi formarea anumitor competenţe, lăsând mai puţin timp şi spaţiu pentru sufletul copiilor.  

Activităţile extraşcolare vin în sprijinul nostru şi pot constitui un real suport în încercarea 
cadrului didactic de a diminua efectele nocive ale izolării impuse de pandemie. Fără reguli stricte, 
activităţile extraşcolare permit profesorilor să sondeze reacţiile emoţionale ale elevilor şi să identifice 
căi de soluţionare a unor probleme. Conectarea şi implicarea elevilor în activităţi variate în care ei să 
colaboreze şi să socializeze au o anumită rezonanţă asupra psihicului lor.  

Întrebarea care se pune este: cum poţi desfăşura o activitate extraşcolară în online? Răspunsul 
nu este foarte complicat: atâta vreme cât copiii sunt conectaţi, se văd şi se aud, restul se poate gândi 
ca şi cum ar fi în clasă. Eu am încercat această experienţă în mai multe situaţii dar am ales să descriu 
doar două dintre ele. Prima dintre activităţi a fost realizată în vederea participării la un proiect pentru 
care elevii unei clase a VI-a aveau de realizat un logo al proiectului. Întânirea s-a desfăşurat pe Google 
Meet, elevii au primit informaţii despre sarcina de lucru şi au fost lăsaţi apoi să-şi exprime opiniile 
într-o atmosferă prietenoasă, moderată de profesor. Au realizat o listă a detaliilor pe care logo-ul ar 
trebui să le respecte şi au hotărât, de comun acord, că vor posta lucrările pe pagina clasei şi le vom 
juriza împreună, acordând fiecărei lucrări un punctaj de la 5 la 10. Lucrarea cu cele mai multe puncte 
va deveni logo-ul proiectului. Eu am fost foarte sceptică şi nu am crezut că elevii mei vor acorda prea 
mare atenţie acestei sarcini de lucru. M-au surprins total. Chiar şi elevii care la orele de curs on line 
participă foarte rar sau foarte puţin au avut o contribuţie şi au postat lucrări, iar la întâlnirea pentru 
jurizare au interacţionat cu mult entuziasm. 

A adoua activitate extraşcolară a fost organizată cu ocazia sărbătorilor pascale şi a constat în 
trei întâlniri on line. În prima întânire copiii au fost stimulaţi să vorbească liber despre sărbătoarea 
Paştelui, despre tradiţii şi obiceiuri întâlnite în cadrul acestei sărbători. În această întâlnire elevii au 
ales grupa din care vor să facă parte, şi anume grupa care încondeiază ouă respectiv, grupa care 
realizează felicitări cu subiect pascal şi au fost stabilite materialele necesare pentru cea de-a doua 
întâlnire. 

În următoarea activitate, coordonaţi de profesor, copiii au socializat lucrând împreună în funcţie 
de grupa aleasă, au împărtăşit idei, s-au ajutat unii pe ceilalţi şi au găsit soluţii pentru diverse probleme 
întâlnite. 

Cea de-a treia întâlnire a fost o expoziţie în care elevii au prezentat ceea ce au realizat şi apoi 
au postat fotografii ale produselor lor pentru ca toţi participanţii să le poată observa mai bine. 

Activităţile descrise mai sus au avut un impact major asupra copiilor anxioşi care au înţeles că 
este important să participe şi nu neapărat să realizeze ceva extraordinar.  

Deşi au fost realizate în sistem online, activităţile extraşcolare au stimulat nevoia de afirmare a 
elevilor, au diminuat teama de eşec a acestora şi au creat un climat favorabil comunicării şi 
interacţiunii benefice între elevi. 
  



  
EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ONLINE 

 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRADINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT STEP BY STEP BAIA MARE 
PROF. GHIURCO DANIELA MONICA 

 
Educația online și activităţile la distanță presupun evoluția și rolul educatorului, a activității 

sale, îmbogățind arta pedagogică și întreaga interacțiune educator-preșcolar, reprezentând 
întotdeauna o relație definită de cei doi „actori”, prin acțiunile și atitudinile acestora. Pentru integrarea 
în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de activități 
extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop 
precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor 
în afara grupei. Conținutul activităților extrașcolare online se realizează în funcție de dorințele 
copiilor și posibilitățile de realizare, având rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
copiilor. 

 De sănătatea Pământului depinde sănătatea noastră, de aceea trebuie să-i învăţăm pe copii de 
mici să iubească, să respecte şi să ocrotească natura. Trebuie să refacem şi să protejăm ceea ce ni se 
pare inepuizabil şi gratuit, să protejăm singura planetă din Sistemul Solar pe care există viaţă, pe care 
existăm noi. Avem datoria morală ca, împreună cu familia şi comunitatea, să-i ajutăm pe copii să 
găsească răspunsuri la o serie de întrebări legate de tainele naturii, de strânsa legătură care e între om 
şi mediul înconjurător, de influenţa pe care o are omul asupra naturii. 

 
Activităţile extraşcolare în aer liber sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și 

interes copiilor, le ușurează acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. Prin 
aceste activități am oferit copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de 
competiție, valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și 
inițiativei. 

 



 Noi, cadrele didactice cu toată amărăciunea din suflet vizavi de situația pandemică prin care 
trecem continuăm să învățăm copiii să trăiască frumos, în armonie cu natura înconjurătoare pe care 
s-o mențină cât mai frumoasă și curată, să fie oameni cu suflet și cu o atitudine pozitivă. 

 În activitățile desfășurate, copiii au admirat cu mult interes natura, și-au verificat cunoștințele 
și și-au însușit cunoștințe noi prin întrebările adresate spontan, la fața locului. În înfrumusețarea 
spațiilor propri copiii au lucrat pământul, au măturat aleile, au plantat flori, au sădit și vopsit pomișori, 
au pictat. Se citea pe chipurile lor cât de mult le plăcea ceea ce făceau și cât de bucuroși erau că își 
înfrumusețează spațiul și curtea proprie.  
 Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare online depinde de talentul 
educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele de care 
dispune grupa de copii. Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti 
pentru viață atât cu ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin 
activitățile extrașcolare fie ele și online. 
  



 
ȘCOALA DUPĂ ȘI ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR GICĂ MIHAELA RODICA 

 GRĂDINIȚA NR. 233, BUCUREȘTI 
  

 Izolarea legată de pandemia COVID-19 provoacă atât probleme de sănătate fizică, cât și 
mentală pentru copiii din întreaga lume. Când s-a încheiat pandemia, școlile și grădinițele reprezintă 
un context crucial care poate juca un rol important în promovarea bunăstării tinerilor. Pentru toți 
elevii de grădiniță, primar și gimnazial sunt oferite sugestii pentru evaluarea eficacității programului 
pe baza componentelor sale educaționale și psiho-sociale. Școala este un cadru ideal pentru a oferi 
copiilor aceste activități, deoarece reprezintă întoarcerea la rutina lor zilnică. Școlile oferă, de 
asemenea, acces egal la resurse și ajung la copiii care aparțin categoriilor socio-economice și 
minorităților culturale cu risc.  

 Orientările de intervenție pentru contextele educaționale pot fi deduse și adaptate din literatura 
generală de criză școlară . Profesorii, educatorii și psihologii școlari pot folosi resurse pentru a 
planifica un program coerent de reintrare la școală care să fie derulat atunci când școala va reporni la 
sfârșitul crizei de sănătate. 

 Pentru a înțelege reacțiile copiilor și adolescenților în fața evenimentelor critice, este important 
să îmbrățișăm o perspectivă de dezvoltare și dinamică care să vadă copilul ca un subiect activ, în 
continuă schimbare, într-o relație continuă cu mediul său .Cercetările efectuate pe copii și adolescenți 
arată că aceștia sunt mai predispuși decât adulții să raporteze schimbări stresante sau incidente care 
le afectează rutina familială sau care privesc viața școlară (Compas, 1987). Din acest motiv, chiar și 
pentru copii, factorul critic în definirea stresului ar trebui să fie modul în care individul evaluează 
evenimentul sau situația în ceea ce privește implicațiile sale pentru bunăstarea sa  

 Majoritatea copiilor tind să prezinte doar efecte psihologice ușoare și tranzitorii chiar și ca 
răspuns la experiențe intense și dureroase, iar recuperarea este norma. Cu toate acestea, în unele 
cazuri, expunerea prelungită sau necontrolată la stres poate duce la consecințe psihopatologice (de 
exemplu, depresie, tulburări de conduită, tulburări de anxietate și tulburări de stres post-traumatic; 
Danese, Smith, Chitsabesan și Dubicka, 2020). Prin urmare, dacă profesorii percep schimbări 
negative persistente în comportamentul sau expresiile emoționale ale unui copil, ar trebui să le discute 
cu familia (și cu un psiholog școlar, acolo unde este disponibil) și împreună să evalueze dacă să caute 
ajutor psihologic profesional. O intervenție clinică poate diminua de obicei impactul traumatic, poate 
ajuta la recuperare și poate readuce copilul la un nivel de funcționare sănătoasă academică, socială și 
emoțională (Theodore, 2016). 

 Când educația formală reîncepe după criza Covid-19, mulți educatori vor simți nevoia urgentă 
și dorința de a relua lucrurile de unde au rămas. Astfel, profesorii pot fi tentați să cedeze unei urgențe 
de recuperare a programului școlar și, în acest proces, îi aruncă pe elevi și pe ei înșiși într-un vârtej 
de prelegeri, explicații, teste și notări, pentru a recupera timpul pierdut cât mai repede posibil. În timp 
ce o astfel de atitudine este un răspuns rezonabil la stresul și anxietatea prelungită cu care am trăit cu 
toții în timpul izolării, urmarea poate determina școlile să neglijeze nevoile de bază ale elevilor și 
profesorilor. 

 În schimb, un rol decisiv pentru faza de repornire cu copiii și tinerii va fi de a-i ajuta să-și 
construiască un sentiment de ceea ce s-a întâmplat și să-și reconstruiască rețeaua socială și de 
dezvoltare în cadrul sistemului școlar Înainte de a se angaja în activități bazate pe curriculum, prin 
urmare, școlile trebuie să instige un proces de sensibilizare a copiilor oferind o arenă în care să poată 
procesa evenimente critice legate de pandemia Covid-19 atât la nivel emoțional, cât și la nivel 
cognitiv, construind astfel rezistența lor și minimizează riscul de traume de lungă durată. 

 Deși școlile au puțină putere asupra evenimentelor externe legate de criză, au oportunități 
ample de a lucra la cele mai bune modalități prin care elevii să răspundă dificultăților ridicate de 
evenimentele legate de COVID-19. Prin urmare, lucrul la componenta de coping este o activitate 



crucială care poate și trebuie să se desfășoare la școală. Din acest motiv, activitățile care încurajează 
elevii să-și împărtășească strategiile de coping sunt oferite atât copiilor preșcolari, cât și copiilor mai 
mari. Activitățile sugerate vor spori creșterea personală atât a studenților, cât și a personalului, printr-
o conștientizare a strategiilor de adaptare pentru a face față situației tulburătoare (Saylor, Belter și 
Stokes, 1997). 

 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE, LA GRĂDINIȚĂ, ÎNTRE ONLINE 

ȘI TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR GINGEAN LUMINIȚA GABRIELA, 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” 

GRĂDINIȚA „DUMBRAVA MINUNATĂ”, TOPLIȚA, HARGHITA 
 
Situația actuală a adus multe schimbări în viața fiecăruia, atât în viața personală, cât și în viața 

profesională. La început totul părea o nebuloasă, o incertitudine, o nesiguranță, o pierdere a ceea ce 
era sigur și concret. Ne-am trezit în fața faptului de a desfășura activități cu preșcolarii, online, fără 
să cunoaștem prea multe despre acest mod de realizare al activităților. Astfel, am fost nevoită să încep 
studiul, să învăț lucruri despre ceea ce înseamnă întâlniri online cu preșcolarii. La început lucruri 
simple pentru ca mai apoi să încerc lucruri tot mai complicate dar foarte utile în predarea online. Am 
început să devin din ce în ce mai pretențioasă față de modul în care desfășor activitățile cu „puii” mei. 
Stăteam mult să mă gândesc cum pot să desfășor activitățile online cu preșcolarii astfel încât acestea 
să fie pe placul lor și să nu devină o povară activitățile online. 

Activitățile exrtrașcolare desfășurate cu preșcolarii pe parcursul anului școlar reprezentau 
activitățile în care erau implicațe mai multe resurse umnane: părinți, actori de teatru de păpuși, 
bibliotecari, medici etc. Aflându-ne față în față cu situația de a desfășura aceste activități pe micile 
ecrane, am încercat să găsesc soluțiile cele mai bune pentru realizarea acestor activități. Astfel, cu 
sprijinul părinților, am planificat diverse activități extrașcolare care au fost realizate cu mare plăcere 
de copii dar și de părinții acestora. Astfel, am planificat câteva activități care s-au putut desfășura 
online. 

Vizită la Biblioteca Municipală – am cerut copiilor să meargă împreună cu părinții la bibliotecă 
și să împrumute o carte pe care să o citescă împreună cu părintele. Menționez că în fiecare săptămână, 
spre sfârșitul activității online, câte un copil își prezenta cartea împrumutată de la bibliotecă și o 
povestea, pe scurt, cu ajutorul imaginilor, celorlați colegi. Această activitate a fost agreată atât de 
copii, cât și de părinți. 

O altă activitate extrașcolară care a fost extrem de plăcută a fost :Teatrul de păpuși. La sfârșitul 
fiecărei luni, realizam o piesă de teatru de păpuși, piese inventate chiar de mine, pentru a se potrivi 
cu ceea ce aveam la îndemână în casă. Copiii erau nerăbdători să vizioneze piesa de teatru. În acestă 
piesă de teatru încercam să mă axez foarte mult pe aspecte din viața actuală, pe înțelesul copiilor și 
cu mult accent pe latura emoțională, numindu-l: Teatrul „Totul va fi bine”. 

Plimbările în natură, jocurile în natură și chiar diferite activități desfășurate în natură, nu au 
lipsit în activitățile online. Le ceream copiilor să se plimbe și să găsească diferite materiale (pietre, 
frunze de diferite dimensiuni și culori, crenguțe) pe care ulterior le utilizam în activitățile de 
matematică sau educație plastică. De asemenea jocurile de mișcare în natură cu sarcini date, de forma 
traseului aplicativ au îmbinat atât jocul cât și exersarea depriderilor și calităților motrice de bază. 

Serbarea dedicată lui Moș Crăciun a fost deosebită. Le-am cerut copiilor să învețe o scurtă 
poezie, să se îmbrace într-un mod deosebit, iar Moș Crăciun a trebuit să recunoască copilul care recită 
o poezie sau cântă o colindă. Binențeles că Moșul, bătrân fiind, încurca numele copiilor și nu reușea 
să-i recunoască. Totul a fost amuzant, iar la sfârșit, prin buna colaborare cu părinții, copiii și-au primit 
cadoul binemeritat. 

Această perioadă a fost unică, din toate punctele de vedere. Părinții au realizat că activitățile 
din grădiniță trebuie realizate cu multă răbdare, cu mult calm, ei fiind cei care au făcut posibilă 
realizarea acestor activități. La copiii preșcolar, părintele a constituit baza acestor activități, fără 
sprijinul și implicarea acestora, toate activitățile din mediul online nu s-ar fi realizat. În tot acest timp 
am susținut părinții și mereu, prea protectivi, i-am sfătuit astfel: când vă gândiți la copilul dvs., aveți 
în vedere faptul că acesta poate zbura cu dvs. dar nu poate zbura pe aripile dvs. 
  



 
SUPERSTIŢIILE SI TRADIŢII LA OLTENI! 

 
PROF. GÎNGIOVEANU COSMINA-ELENA 

GRĂDINIŢA "PRICHINDEL"  
STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE "MIHAI EMINESCU" 

CRAIOVA 
 
 Sărbătoarea Paştelui este marcată în Oltenia de obiceiuri străvechi ce ţin de credinţa unei 

curăţări şi înnoiri interioare. Potrivit tradiţiei femeile nu au voi să doarmă în Joia Mare, pentru că vor 
dormi tot anul. În judeţul Dolj în unele comune se face foc în faţa casei, iar femeile aduc în jurul lui 
atâtea scaune câţi bărbaţi sunt în casă. Pe scaune sunt aşezate căni cu apă, iar deasupra se pun colăcei 
care se dau de pomană. În unele zone din Oltenia, bărbaţii sunt cei care încondeiază ouăle, iar acestea 
sunt dăruite la masa de Paşte de către fini, naşilor, iar feciorii le oferă fetelor la hora satului. În 
dimineaţa de Paşte, după ce oamenii se întorc acasă cu lumânarea aprinsă nu au voie să intre în casă 
până nu culeg din grădină iarbă verde pe care o aşează pe scările casei. Vinerea mare este ziua 
scăldatului, iar conform tradiţiei acela care se scufundă de trei ori în apa rece va fi sănătos tot anul. 
Dacă plouă, anul va fi unul bogat, cu recolte pe măsură.Oltenii respectă tradiţia, iar în ziua de Paşte 
poartă haine noi în semn de respect pentru această sărbătoare. De pe masă nu trebuie să lipsească 
ouăle roşii, brânza, salata cu ceapă verde, drobul şi friptura de miel şi plăcinta cu brânză şi smântână. 
În a doua zi de Paşte, în Oltenia feciorii stropesc cu apa sau parfum fetele pe care vor să le ducă în 
faţa altarului. Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii 
speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Farmecul deosebit este dat atât 
de semnificaţia religioasă, cât și de tradiţiile specifice fiecărei zone. În judeţul Dolj, sunt localităţi 
care au tradiţii specifice.În săptămâna Mare sau săptămâna Patimilor întâlnim numeroase practici de 
pomenire a celor trecuţi în nefiinţă. În unele sate are loc în fiecare an ritualul „Focurile din Joia 
Mare“. Cele câteva sute de săteni îşi cinstesc morţii într-un stil unic. Încă de la 4 dimineaţa, în faţa 
caselor se aprind focuri din coceni de porumb şi vreascuri uscate, oamenii adunându-se în jurul 
flăcărilor pentru a-şi aminti de cei dispăruţi din lumea celor vii, pentru a-i plânge și pentru a-i chema 
înapoi, să vadă ce s-a mai întâmplat cu familiile şi apropiaţii lor. Se spune că, în noaptea de Joimari, 
se deschid mormintele, cerul, uşile Raiului şi ale Iadului, iar spiritele celor morţi se întorc la casele 
lor spre a petrece Sărbătorile Pascale printre cei vii. Morţii reveniţi la vechile lor locuinţe rămân 
printre ai lor până la Înălţarea Domnului Iisus Hristos, zi în care se fac pomeni, iar aceştia se întorc 
de unde au venit, dimpreună cu colacul şi cu oala cu apă pe care le-au primit de pomană. 

În Joia Mare, când sosesc morţii, nu este atât de cald, se aprind focuri pentru fiecare mort, în 
curţile sau grădinile caselor, pe mormânt sau lângă mormânt, sau pentru toţi morţii laolaltă, în curtea 
bisericii sau la cimitir. «Focurile morţilor» încearcă să menţină un echilibru între lumea celor vii şi 
lumea celor morti. În unele localităţi, miercuri seară, în curţile caselor se aşază câte o masă pe care 
se pun colaci şi căni cu apă. În jurul mesei se pun scaune şi se aprinde focul; se împart colaci şi apă 
pentru morţii casei respective, în timp ce arde focul. A doua zi dimineaţa, până la revărsatul zorilor, 
femei cu oala cu tămâie şi braţul plin de boji sau coceni de porumb merg la cimitir, unde aprind focuri 
la fiecare mormânt. Vărsatul ritual de apă, la Bechet este obicei tradiţional, practicat tot în 
dimineaţa zilei de Joia Mare – Vărsatul ritual de apă. „Femeile din Bechet, spre exemplu, îşi pregătesc 
dinainte locul ales pentru vărsatul apei, pe malul Jieţului, loc curat, pe care îl marchează cu nuiele din 
salcie verde, îndoite în arcade şi înfipte în pământ. În dimineaţa de Joimari, însoţite de câte o copilă 
de 10-12 ani, merg la locul stabilit cu o găletuşă şi o ulcică, spre a săvârşi ritualul vărsării apei, atât 
pentru cei morţi, cât şi pentru cei vii. Fiecare mort este strigat pe nume şi primeşte ulcica cu apă din 
Jieţ aruncată pe sub arcada de salcie. Apoi sunt puse lumânări aprinse în nişte trochiţe care se aşază 
pe apa Jieţului şi sunt purtate de valuri. Alte lumânări se aprind pe nisipul apei, având acelaşi rol ca 
focurile aprinse la morminte: să încălzească morţii, să le deschidă calea venirii pe pământ în zilele 
Paştelui. De aici, femeile împreună cu fetiţele merg la cimitir cu găleţile cu apă şi cu colaci. Joimărica 



sau Joimărița este un alt obicei din zona Olteniei, care se practică şi în Dolj. În satele din județ, în 
ziua de joi din Săptămâna Patimilor, copiii umblă „cu Joimarica“, rostind un colind satiric-
ameninţător: „Câţii, câţii / Tors-ai câlţii? / Ori i-ai tors / Ori nu i-ai tors? / Ori i-ai bagat pe vreun 
dos?“. În acest fel, copiii cereau ouă pentru a le vopsi pentru Paște. 

Joimărica sau Joimărița era reprezentată ca o femeie hidoasă și neîndurătoare, soră cu Muma 
Pădurii, care pedepsea femeile leneșe, mai cu seamă pe cele care, nedozându-și cum se cuvine timpul, 
lucrau după asfinţitul soarelui.Cumicitul fetelor de la Urzicuţa este alt obicei specific Doljului, care 
se petrece numai în localitatea Urzicuţa, este Cumicitul fetelor. Acest obicei începe în Duminica 
Floriilor şi se termină în prima zi de Paşte. Potrivit reprezentanţilor Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, acest obicei este unic în ţară şi este specific 
fetelor neprihănite, cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani. Conform tradiţiei, grupuri de fete merg în 
dimineaţa de Florii la o apă curgătoare pentru „a se cumici“si pentru a-şi alege naşa.Hora de pomană 
este un obicei în cadrul riturilor de trecere, practicat în prima, a doua şi a treia zi de Paşte. În urmă cu 
zeci de ani, obiceiul era mult mai frecvent.Acesta constă în special în pomenirea morţilor tineri, 
nenuntiţi, care n-au cunoscut actul întemeierii familiei în timpul vieţii. În unele sate, hora de pomană 
se face şi în amintirea morţilor, indiferent de vârstă, care au murit până la Paşte. În cadrul unei hore 
rituale, tocmită de către rudele răposatului, lăutarii cântă melodii de joc, în special hore de mână. În 
joc se prinde toată asistenţa, iar rudele defunctului împart ouă roşii, băutură, cozonac şi „Data 
practicării acestui obicei nu este întâmplătoare: sufletele morţilor ies din morminte la Joimari şi se 
află printre cei vii până la Înălţarea Domnului Iisus Cristos.Sunt şi locuri, ca de exemplu la Desa, 
unde fiecare familie poartă acest obicei pentru acelaşi mort timp de 3-5-7 ani, după posibilităţi, pentru 
ca sunt cheltuieli foarte mari cu «împodobirea brazilor», de fapt «a bradurilor» cum spun localnicii, 
masa de pomană care se serveşte tuturor invitaţilor familiei respective. Apoi, lăutarii tocmiţi din timp 
însoţesc fiecare «alai» din curţile familiilor performere în centrul comunei, unde se face «hora» în 
ordinea sosirii. În horă se prind invitaţii familiei respective, deosebiţi prin «însemnele» (batiste, 
oglinzi, broderii) pe care le poartă la piept, şi se joacă «bradurile». Pentru fiecare brad se cântă trei 
melodii pe care se învârteşte hora. În acest timp, rudele celui răposat împart pachete cu dulciuri, 
fructe, produse pregătite în casă, nelipsind ouăle roşii şi băutura. După ce fiecare «alai» îşi termină 
de jucat «bradurile», aceştia se retrag şi tot ce a fost pus în brad se împarte invitaţilor, iar la final 
bradul este rupt şi împărţit creangă cu creangă la cei care au jucat. 

Hora de pomană se face şi azi la olteni. 
  



 
ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE - INTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GIORGIUȚI CRISTINA- LUCIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 

 

 Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale tradiționale. 
De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam acum 10-15 ani la școală și 

trebuie să gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii 
digitale. Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a 
tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software elaborate. Indiferent 
de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol 
crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și extindă 
orizonturile, iar astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație.  

 Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de 
învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează 
resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește 
eficiența și productivitatea.  

 Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă abilități 
de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează 
întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre 
deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual.  

 Instrumentele și tehnologia digitală de învățare și predare în clasele primare, secundare și licee 
pregătesc elevii pentru studiile superioare și carierele pe care le vor urma, ajutându-i să dobândească 
abilități specifice, inclusive familiarizarea cu tehnologiile emergente și auto-motivația. 

 Metodele educaționale tradiționale trebuie înlocuite! Vor exista în continuare cursurile 
tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia digitală, dar materialele de curs ar trebui să 
reprezinte un supliment la activitățile de la clasă și mutate online pentru ca elevii să aibă acces la 
acestea și în afara sălii de clasă. 

 Instrumentele și tehnologia digitală umple golurile în care predomină învățământul tradițional. 
De fapt, unele dintre beneficiile pe care aceste instrumente le aduc sunt pur și simplu 
incomprehensibile prin tehnicile tradiționale de învățare. De la impactul pe care îl are asupra mediului 
nevoia de a folosi mai puțină hârtie pentru manuale și cărți, până la economisirea timpului prin acces 
rapid la informații, învățarea digitală oferă o modalitate eficientă de reducere a costurilor, de 
maximizare a resurselor și de sporire a impactului asupra elevilor și profesorilor deopotrivă.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Activitățile 
extrascolare urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 



Pentru a îmbogății cunoștințele elevilor despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 
Diversificarea activității din fiecare zi pe perioada carantinei, se poare realize exploarând un muzeu 
nou sau o grădină zoologică și transformâ nd această “excursie virtuală” într-una educativă. Astfel 
combatem lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă. 

 Instrumentele și tehnologia digitală oferă bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii în 
ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a copilului. Toată lumea are de câștigat în acest proces al 
digitalizării procesului de învățare. 

 
  



 
PAȘTE LA ÎNCEPUT DE MAI 

 
PROF. GITAN MARIA 

GRADINITA CU P.P. ION CREANGA CRAIOVA 
 
 Paștele este în acest an în luna mai, ceea ce se întâmplă cam o dată la 4-5 ani. Din vechime se 

țineau la început de an sărbători câmpenești, iar oamenii împodobeau casele și grajdurile cu ramuri 
verzi, pentru protecția oamenilor și animalelor în fața spiritelor malefice. Mai jos puteți citi despre 
maialurile din Transilvania, despre rădăcini păgâne ale Paștelui, despre tradiții din Săptămâna Mare 
și despre obiceiuri din Balcani, dar și din Franța. 

 Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, nu cu dată fixă precum Crăciunul, iar de la an la an 
ziua în care cade Paștele variază în medie cu 14-15 zile, dar pot fi variații mic sau mari. De exemplu, 
Paștele a fost pe 20 aprilie în 2014 și pe 12 aprilie în 2015 (8 zile diferență). În 2012 a fost pe 15 
aprilie, anul următor, pe 5 mai (20 de zile calendaristice diferență). 

Arminden 
 Ziua de 1 Mai este cunoscută ca ziua muncii, însă în trecut avea numele popular de Arminden. 

Tot arminden era numit uneori și un copac curățat de crengi și împodobit cu spice de grâu. În unele 
sate tinerii plecau în pădure și tăiau cel mai înalt copac (brad sau fag), pe care îl puteau aduce pe 
umeri. Îl curățau de crengi, dar la vârf îi lăsau câteva, pe care le împodobeau. Armindenul era ridicat, 
până la prânz, în centrul satului. Pe tulpină se puneau cununi de flori și spice de grâu. Urma o întrecere 
a tinerilor care se adunau și puneau uneori pariuri, câștigând cel ce putea să se urce până sus. 

Numele arminden vine, fie din slavonă, ”Jeremiinǔ dǐnǐ” „ziua sfântului Ieremia”, sărbătorită 
la 1 Mai, sau, susțin unele surse, din maghiară, ”ármingyin”. 

 Armindenul era ziua dedicată zeului vegetației, protector al vitelor, cailor, holdelor semănate, 
al viilor și livezilor. Era sărbătorit pe 1 mai în Transilvania, Banat, Bucovina și Moldova și pe 23 
aprilie în Muntenia și Oltenia. În Țara Lăpușului este celebrat la Rusalii. 

 Tinerii duceau și în sate din Franța la final de Ev Mediu crăci verzi de arbori pe 1 mai și le 
puneau în fața casei și la început de mai era prilej de mari sărbători și fetele puneau ramuri cu frunze 
care erau împodobite cu panglici colorate. Uneori crenguțele erau puse pe horn. 

”La germani, în noaptea sfintei Walpurgii, (Walpurgisnacht), 30 aprilie - 1 mai, te asurzește 
vuietul împușcăturilor în văzduh, sfârâitul și vâjâitul pietrelor repezite din praștii, peste ogoare și 
chiuitul celor care cutreieră prin țarini (țarina este un câmp cultivat, ogor, arătură n. r.). 

 În seara aceasta, se înfig pe grămezile de gunoaie - locuri care la toate popoarele erau destinate 
duhurilor necurate - ramuri de soc, spini, mărăcini mesteacăn, pentru ca hainele vrăjitoarelor să se 
prindă în ele. Înainte de răsăritul soarelui, femeile se duc și adună rouă de pe spicele de grâu, apoi 
merg, tăcând, acasă, fără a se uita împrejur spală cu ea capul vacii, pentru a fi ferite de vrăji și pentru 
ca laptele să fie mănos. 

 În Bulgaria, fiecare casă este împodobită mai ales cu crengi de păr. Tot așa împodobesc țăranii 
și leaurile lor (acareturile n. r.). Apoi ies cu toții la câmp, beau lapte și se stropesc cu roua dimineții 
pentru a fi sănătoși peste an” (Ciaușanu). 

 Romanii aveau o celebră sărbătoare a vegetației numită Ambarvalia, care se ținea în primăvară, 
dar și în vară, iar la această sărbătoare se sacrifica o scroafă și o oaie și se făcea o procesiune 
împrejurul câmpurilor. Etnograful Gh F Ciașanu face o frumoasă comparație cu sărbătorile creștine 
de primăvară: ”Sărbătoarea aceasta câmpenească a fost atât e bine înrădăcinată în populațiunile 
apusului încât creștinismul, care s-a pus ca un lustru peste culoarea firească a lemnului, a trebuit să 
cedeze, în mare parte, practicelor superstițioase. O procesiune, în frunte cu preotul, merge la Înălțarea 
Domnului prin sămănături, făcând patru popasuri în care se citește câte o bucată din cele patru 
Evanghelii. Tot cu prilejul acestei procesiuni se citește și o binecuvântare a timpurilor și sunt stropiți 
cu aghiazmă și oamenii și vitele. Ni se pare că vechiul rol al fraților arvali este jucat astăzi, tot cu 
aceeași dibăcie, de preotul romano - catolic”. 



 Tinerii duceau și în sate din Franța la final de Ev Mediu crăci verzi de arbori pe 1 mai și le 
puneau în fața casei și la început de mai era prilej de mari sărbători și fetele puneau ramuri cu frunze 
care erau împodobite cu panglici colorate. Uneori crenguțele erau puse pe horn. 

”La germani, în noaptea sfintei Walpurgii, (Walpurgisnacht), 30 aprilie - 1 mai, te asurzește 
vuietul împușcăturilor în văzduh, sfârâitul și vâjâitul pietrelor repezite din praștii, peste ogoare și 
chiuitul celor care cutreieră prin țarini (țarina este un câmp cultivat, ogor, arătură n. r.). 
În seara aceasta, se înfig pe grămezile de gunoaie - locuri care la toate popoarele erau destinate 
duhurilor necurate - ramuri de soc, spini, mărăcini mesteacăn, pentru ca hainele vrăjitoarelor să se 
prindă în ele. Înainte de răsăritul soarelui, femeile se duc și adună rouă de pe spicele de grâu, apoi 
merg, tăcând, acasă, fără a se uita împrejur spală cu ea capul vacii, pentru a fi ferite de vrăji și pentru 
ca laptele să fie mănos. 

Oul de Paște, simbolistica 
Oul este substitutul divinității primordiale care este înfrumusețat prin vopsire și încondeiere în 

Săptămâna Patimilor, pentru a fi jertfit și mâncat sacramental în ziua de Paște. ”Izvoare istorice și 
arheologice certe atestă că, înainte de Hristos, au existat obiceiuri de a se face cadouri ouă colorate la 
marile sărbători sezoniere, în special la Anul Nou. Astfel, la sărbătorile de primăvară vechii perși își 
dăruiau unul altuia ouă de diferite culori: la celebrarea zeului Ianus tinerii romani își trimiteau ouă de 
culoare roșie împreună cu alte cadouri. Apariția în ceremoniile antice de înnoire a timpului a oului, 
se baza pe concepția cosmogonică care asocia Universul cu oul generator de viață”. 

În creștinism, oul colorat și împodobit prin încondeiere, este simbolul Mântuitorului care 
părăsește mormântul și se întoarce la viață, precum puiul de găină ieșit din găoace. ”La început oul 
se vopsea cu plante, în galben, culoarea soarelui pe bolta Cerului, și în roșu - culoarea discului solar 
la răsărit și apus. Ulterior, ouăle au fost decorate cu chipul lui Hristos, cu figuri de îngeri, cu un miel 
și cu diferite motive astrale, fitomorfe și zoomorfe”, scrie Ion Ghinoiu. 

 
  



 
ORCHESTRA FOLCLORICĂ ȘCOLARĂ 

 -VIS ȘI REALITATE- 
 

 PROFESOR, GÎTU VASILE 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUCUIEȚI, COMUNA DOFTEANA, 

JUDEȚUL BACĂU 
 
 „Fără muzică, viața ar fi o greșeală.” Friedrich Nietzsche 
 
 Folclorul este considerat inima oricărei culturi. Manifestare a gândurilor, emoțiilor și durerilor 

de veac ale oamenilor, acesta cuprinde o serie de obiceiuri, datini si tradiții care s-au păstrat și 
transmis generații de-a rândul, până în zilele noastre. Tradițiile populare au constituit subiecte 
îndrăgite și interesante pentru copii. Sentimentele lor au fost îndreptate spre arta populară, muzica si 
dansul popular. 

 Copiii se lasă îndrumați și pot fi modelați în așa fel încât, pe fondul lor afectiv, să se așeze 
elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuanțe, ce vor îmbogăți 
substanța viitoarei activități individuale si sociale. 

 În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită 
cu care să batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde în 
lume. 

 Pornind de la aceste considerente, mi-am propus ca în cadrul activităților extrașcolare, să 
desfășor cu elevii școlii unde lucrez ore de învățare a unui instrument muzical-vioara.Acesta a fost 
începutul unei idei, care m-a preocupat de mai multă vreme: alcătuirea unei orchestre folclorice 
școlare.Am fost conștient de faptul că acest lucru necesită timp, efort și multă dăruire din partea 
tuturor. 

 Când vorbesc de activități extrașcolare, mă refer la acel program la care elevii participă după 
ore și ar trebui să facă acest lucru cu plăcere, deoarece scopul este acela de a le forma abilitățile 
necesare unei bune dezvoltări, formării personalității, posibilitatea de a-și găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

 Dincolo de dezvoltarea gândirii, completarea procesului de învăţare, dezvoltarea înclinaţiilor 
şi aptitudinilor elevilor, organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, activitãțile 
extracurriculare promoveazã exemplele de bună practică 

 Școala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 
În cadrul acestor activități, elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

 Pregătirea orchestrei școlare s-a realizat pe parcursul mai multor ani.Pe lângă viori, am început 
să adaug și alte instrumente muzicale:saxofon, clarinet, trompetă, fluier și acordeon.Copiii învățau 
melodiile folosind partituri muzicale.Repetițiile se desfășurau de două/trei ori pe săptămână, cel puțin 
câte două ore de fiecare dată.Am reușit în acest mod de lucru să atragem în orchestră un număr mare 
de elevi, acum fiind 25 de membri. 

 Dacă la început tuturor li s-a părut aproape imposibil că vor reuși, acum, după participarea la 
numeroase concursuri și festivaluri județene, naționale și internaționale, totul a devenit parte 
integrantă din viața lor. 

 Melodiile populare pe care le interpretează orchestra, soliștii și grupul vocal sunt de pe valea 
Trotușului, precum și din alte zone ale Moldovei. 

 Pe lângă plăcerea de a cânta muzică populară și de a petrece în mod plăcut timpul liber, copiii 
au conștientizat avantajele studierii unui instrument muzical:îmbunătățirea memoriei, creșterea 
capacității de concentrare, antrenarea perseverenței și a răbdării, îmbunătățirea capacității de 



ascultare, dezvoltarea unor aptitudini matematice și altele.Chiar dacă nu au fost evidente de la început, 
pe parcursul întregii activități aceste avantaje au fost sesizate de către toți elevii.  

 Din păcate, apariția pandemiei provocate de Covid 19 a dus la sistarea timp de un an de zile a 
activității orchestrei. 

 Învățarea on-line a devenit obligatorie, prin urmare și activitățile extrașcolare s-au 
reorganizat.Pentru a nu pierde contactul cu elevii și pentru a nu se instala uitarea, am continuat să 
studiem cu toții noi partituri muzicale în vederea pregătirii unui program de cântece pascale.Le 
exemplificam copiilor, on-line, cum trebuie cântată o melodie, apoi ei repetau după mine, până la 
memorarea corectă și interpretarea integrală a melodiei. 

 Acordarea instrumentelor muzicale o făceam individual, cu fiecare elev în parte, la domiciliul 
lui.Când a fost posibilă întâlnirea cu întreaga orchestră, ne-am reluat repetițiile, din păcate fără 
instrumentele de suflat, acei copii neputând purta masca obligatorie. 

 Respectând toate obligațiile pe care le aveam impuse de pandemie, am reușit să pregătim un 
repertoriu de cântece pascale, pe care l-am prezentat la câteva biserici din comuna Dofteana, orașul 
Tîrgu Ocna și municipiul Bacău ( județul Bacău), cu ocazia sărbătorii Floriilor și a sărbătorilor de 
Paște. 

 Au fost momente deosebit de emoționante pentru toți cei prezenți în curtea bisericilor datorate 
atât sărbătorilor religioase din acele zile, cât și faptului că era pentru prima dată când noi prezentam 
un asemenea program folcloric, cu specific religios. 

 Pentru micii noștri artiști a fost încă o dovadă a faptului că atunci când talentul, pasiunea pentru 
folclor, perseverența și munca merg mână în mână, se obțin satisfacții sufletești deosebite care îi 
încurajează să continuie ceea ce au început și să ducă mai departe tradițiile și obiceiurile moștenite 
din străbuni. 

 
 
Bibliografie: 
1. Deac E. A,, Marcu V., Ortan F., Managementul activităților extracurriculare. Editura 

Universității din Oradea, Oradea, 2003. 
2.Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002; 
 

 

 
 



 

 
 

 
  



 
DANSUL ȘI CÂNTECUL POPULAR ÎN VIAȚA COPIILOR 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE – 
 

 PROFESOR, GÎTU SORINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUCUIEȚI, COMUNA DOFTEANA, 

JUDEȚUL BACĂU 
 
,,Dansul este poezia piciorului„ John Dryden 
 
 Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Trebuinţa 
de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. Prin 
faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii 
se autodisciplinează.  

 Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât copiii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca ei să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Copiii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest 
gen. Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete încredere 
în ei înșiși. 

 De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. 

Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite 
competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. 

 Dansurile populare sunt considerate o comoară a neamului românesc ce se cultivă din generaţie 
în generaţie, exprimând specificul fiecărei regiuni în parte. 

 Dansurile populare duc la evidențierea posibilităților creative ale copiilor și a modalităților de 
exprimare prin diferite figuri de dans(dezvoltă capacitatea de manifestare a sentimentelor și trăirilor 
personale). Ele duc la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului nostru, îi familiarizează pe copii cu 
unele elemente de folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru frumos, pentru armonie, 
le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, perseverenţa, încrederea în sine, spiritul de echipă, memoria, 
precum şi capacitatea de a-şi coordona mişcările şi simţul ritmic.Ele contribuie în mare măsură la 
realizarea educației estetice a școlarilor.. 

 În cadrul școlii în care lucrez a luat ființă Ansamblul folcloric ,, Datini trotușene,, care cuprinde 
orchestră, grup vocal, soliști și trei trupe de dansatori – copii, tineri și adulți.Activitatea s-a extins la 
nivelul comunei, astfel încât acum activează în cadrul ansamblului 105 persoane. 

 Înaintea apariției pandemiei create de Corona virus, repetițiile aveau loc de două/trei ori pe 
săptămână, de fiecare dată câte 2 ore.Copiii participau cu multă plăcere și interes la aceste 
activități.Pasiunea pentru folclor era dominanta motivației de a veni. 

 Activitățile începeau la ore diferite, pe fiecare secțiune în parte.Mulți dintre membrii 
ansamblului sunt și în orchestră și în grupul vocal și dansatori.Repertoriul nostru se axează pe cântece 
și dansuri de pe valea Trotușului, din județul Bacău, dar și din alte zone ale Moldovei. 



 Pașii de dans specifici horelor, sârbelor sunt învățați de la bătrânii din localitate, sau din zonele 
învecinate.Pentru a putea fi executate corect aceste dansuri, sunt necesare zeci de ore de repetiții până 
la memorarea atât a melodiei, cât și a tuturor figurilor de dans. 

 Soliștii ansamblului și cei din grupul vocal primeau versurile și melodia, le studiau acasă, apoi 
le repetam împreună, până când se ajungea la interpretarea dorită. 

 În perioada pandemiei, timp de un an de zile, repetițiile au fost sistate.Pentru a nu uita ceea ce 
învățasem cu atâta trudă până atunci, în perioada orelor on-line cântam tot repertoriul nostru, atât 
individual, cât și în grupuri mici. 

 Ne-am propus să pregătim un repertoriu de cântece pascale și ne-am apucat de lucru(totul on-
line).Orchestra ansamblului făcea același lucru.În momentul în care am putut începe repetițiile față 
în față, cu respectarea tuturor regulilor impuse de pandemie, am repetat tot repertoriul cu melodiile 
pascale împreună, orchestra și grupul vocal. 

 Am primit invitații de la Parohiile din comuna Dofteana, din orașul Tîrgu Ocna, precum și din 
municipiul Bacău ( județul Bacău) pentru a prezenta un program folcloric religios cu ocazia sărbătorii 
Floriilor și a zilelor de Paște.Totul a fost așa cum ne-am dorit.Cei prezenți în curtea bisericilor au fost 
deosebit de emoționați și încântați de programul nostru, pentru atmosfera și bucuria creată. 

 În concluzie, am observat că activitatea artistică este un mijloc de trăire în colectiv a unor 
bucurii de confruntare a valorilor şi prin aceasta de întărire a colectivului, de disciplinare a fiecărui 
copil în parte. Prin crearea acestui climat educaţional, prin înfrumuseţarea vieţii copilăriei am reuşit 
să-i fac pe copii mai buni, mai drepţi, să înveţe mai bine, să fie cinstiţi, harnici şi curajoşi. Scena 
crează copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin trăirile individuale ale personalităţii lor. 
Aceasta impune dezvoltarea interesului lor pentru activităţile artistice, ne oferă prilejul de a le forma 
unele aptitudini, de a cânta melodios, de a recita expresiv, de a dansa elegant etc. Interesele şi 
aptitudinile lor se vor dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese psihice ale copiilor: gândirea, 
limbajul, atenţia, memoria, voinţa. 
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 ROLUL PROFESORULUI ÎNTR-O EPOCĂ A DIGITALIZĂRII  

 
 GIURCA OTILIA –IONELA 

 LICEUL TEORETIC NOVACI, ORAȘ NOVACI  
  
 Majoritatea problemelor pe care oamenii le asociază epocii contemporane, inclusiv victoria 

valorilor de piată asupra domeniilor de care ele nu aparţin în mod tradiţional, ţine de globalizare și de 
o extraordinară dezvoltare a pieţelor financiare globale. 

 Există o globalizare a informaţiei, a culturii, o raspândire extraordinară a televiziunii, a 
internetului, o mobilitate crescută a comercializării ideilor.(1) 

 Globalizarea, fenomenul cel mai mediatizat din ultimii ani, mai blamat şi mai lăudat, prezintă 
avantaje şi dezavantaje, afectându-ne pe noi toţi, în mod direct. 

 Unul dintre efectele globalizării este concentrarea puterii de decizie în mâinile marilor 
companii.Acestea îşi pot promova politicile făra a mai ţine seamă de restricţiile impuse de statele 
naţionale, pot sufoca firmele mai mici concurente, determinând o adevărată prăpastie între bogaţi şi 
săraci.(2)De exemplu, băncile occidentale au profitat de atenuarea controlului pe pieţele de capital 
din America Latină, Asia, dar regiunile respective au avut de suferit când capitalurile s-au retras 
brusc, moneda natională devenind vulnerabilă.(3) 

 Dincolo de contracţia spaţiului, a timpului, de dispariţia graniţelor, oamenii pot astăzi să 
interrelaţioneze mai rapid, bucurându-se de mai multe oportunităţi, dar reversul medaliei este unul 
devastator, dacă stăm să ne gândim la amplificarea insecurităţii.Riscurile, pericolele, ameninţările se 
răspândesc de la nivelurile individual şi statal, până la nivelul sistemului global.(4) 

 Trăim într-o epocă în care laicizarea crescândă a lumii contemporane, relativismul, pesimismul 
pun în discuţie vechiul concept al creaţiei omului ca fiinţă ce se automodelează continuu, într-o 
permanentă tendinţă spre absolut .Îndoielile şi speculaţiile referitoare la perenitatea omului ca fiinţă 
creată “după chipul şi asemănarea divină”ne îndreptăţesc să afirmăm că, asemenea unei izgoniri din 
Eden, omul contemporan a fost exclus şi din acest rai, al Bisericii.Spaţiul rămas este unul anonim, al 
comunicării globale şi globalizante, în care vocea lui Dumnezeu nu mai are amprenta unui spaţiu 
stabil. 

 Adevăratele valori spirituale şi materiale ale civilizaţiei umane promovează concurenţa omului 
cu semenii săi, cu natura înconjurătoare, cu întregul univers sau chiar cu divinitatea.  

 Concurenţa aceasta poate merge până la rivalitate, ca în cazul mitului lui Prometeu, când omul 
se erijează în zeu. 

Azi omul comunică cu o rapiditate uimitoare, inventează noi realităţi culturale, îşi reafirmă 
identitatea .  

“Europa este foarte diferită în bogăţiile ei culturale, religioase, este apoi rivală economic şi 
politic, dar are un element fondant, dominant de-a lungul timpurilor, şi acesta se 
numeşte,,educație’’.Europa reprezintă în acest sens o comunitate a civilizaţiilor o civilizaţie comună 
ce a fost posibilă datorită unui element comun, fundamental, creştinismul.”(5) 

 Globalizarea, cu unificarea ei monetară, administrativă şi juridică se traduce şi printr-o criză 
gravă a identităţii culturale şi religioase. 

 Identitatea culturală gravitează, însă, în jurul unor concepte de bază precum: cunoaştere, 
raţionalitate, drept, individualism, adevăr, sferă politică(6) 

 Suntem martori, e drept, la o resurgenţă a religiei . Contrar aşteptărilor, ştiinţa, în toată 
dezvoltarea ei, nu anulează, religia.Aceasta este adânc înfiptă în condiţia umană, are un rol esenţial 
în responsabilizarea socială şi individuală. 

Care mai este rolul profesorului în acest context actual, la care trebuie să ne adaptăm cu 
toții?Mai contribuie profesorul la formarea personalității elevilor, la conduita lor în societate, la 
formarea lor ca indivizi și ca cetățeni? 



 Transformările generate de globalizare și de această redefinire contemporană a valorilor nu 
puteau să nu afecteze viața școlii. Astăzi asistăm la o cerere crescândă de educație, în toate ipostazele 
pe care aceasta le îmbracă. Se recomandă acele metode de predare care au în centru interesul elevului. 
Profesorul rămâne acel agent central al schimbării, eforturile acestuia asigurând diferitelor culturi 
șansa de a se dezvolta prin ele însele. 

 Asistăm astăzi la o redefinire a educației, a relației profesorului cu elevul cu familia. Rolul 
profesorului este unul crucial, el își pregătește elevii pentru un viitor în care schimbarea se produce 
de la zi la zi. Spre deosebire de trecut, lucrurile nu mai sunt la fel de statice. Adaptabilitatea este acea 
dimensiune pentru care trebuie să își pregătească discipolii. Elevii trebuie să aibă sentimentul propriei 
identități. 

 Din acest punct de vedere, putem vorbi de o reconsiderare a întregului sistem de învățământ, 
de o reașezare a raporturilor școală-societate-familie.Părinții joacă un rol determinant în atitudinea de 
la școală a elevului. 

 Orice profesor este un creator de modele, de procedee, de metode, un inovator, care trebuie să 
dea dovadă de imaginație, de abilitate, de imovație, orice elev este unic în felul său, și fiecare are 
nevoie să fie tratat difrit, pentru a se realiza . Succedul școlar este condiționat de capacitatea 
profesorului de descoperi specificul fiecăruia, de a ști să adaptezi tehnologia educației acestor 
particularități. 

Civilizația tehnologică contemporană presupune, din partea profesorului, stăpânirea noilor 
tehnici care sunt folosite, în sala de clasă contemporană.De asemenea, profesorul poate avea 
capacitatea de a inventa noi modalități de folosire a acestor tehnici, de a le inova, de a reuși să 
amelioreze micile scăpări.Studierea comparativ a diferitelor sisteme și practici școlare din lume, 
spiritul de observație, mentalitatea deschisă a profesorului pot contribui la dezvoltarea optimă a 
personalității elevului, efectele muncii lui oglindindu-se în personalitatea însăși a elevului. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL – UN MODEL DE ACTIVITATE 
 

PROF. MARIA-ALEXANDRINA GIURGIU  
 LICEUL TEORETIC ”NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA 

 
Conceptul de activitate extracurricuară a apărut în contextul reorganizării sistemului global de 

învățământ, care se orientează pe formativ, în detrimentul informativului specific învăţământului de 
tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi sau a educaţiei 
permanente. 

Educația de tip extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, nu contravine educației 
de tip curricular, ci o completează, făcând-o pentru elevi mai atractivă și mai eficientă, răspunzând 
intereselor și aptitudinilor lor. Ea dezvoltă cel mai bine dorința copiilor și, în special, a tinerilor 
adolescenți de «autonomie», de exercitare de responsabilități. 

În contextul schimbărilor majore la nivelul comunității, al globalizării, dar și al pieţei forţei de 
muncă, educaţia de calitate este o premisă a devenirii personale, dar și a progresului societății. 
Dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, presupune implicarea 
tuturor factorilor sociali: elevi, cadre didactice, parteneri educaţionali, părinţi, societate civilă, media 
şi comunitate. Într-un astfel de context, activitățile extrașcolare devin un element important în 
descoperirea timpurie a abilităților specifice, a cultivării acestora.  

În cele ce urmează, îmi propun să prezint un model de activitate extrașcolară care se poate 
desfășura atât online, cât și tradițional: 

Denumirea activității: Transportul viitorului 
Nivel: gimnazial (clasa a VII-a) 
Obiectiv specific: implicarea elevilor în găsirea unor soluții viabile la problemele apărute ca 

urmare a aglomerației rutiere și lipsei unei infrastructuri corespunzătoare de transport. 
Timp: 2 ore 
Descrierea activității: Activitatea Transportul viitorului s-a desfășurat în semestrul al doilea (în 

săptămâna Școala Altfel) și ea este urmarea unor proiecte realizate de elevii claselor a VII-a în 
semestrul I. În prima parte a anului școlar 2020-2021, elevii au derulat la orele de Educație pentru 
cetățenie democratică Proiectul Cetățeanul. În cadrul acestui proiect elevii, împărțiți pe grupe, au avut 
sarcina de a identifica, în comunitățile în care trăiesc, probleme de interes public și de a căuta 
modalități de soluționare a acestora. Întrucât foarte mulți elevi au identificat drept problemă majoră 
aglomerația rutieră și lipsa unei infrastructuri de transport rapid spre și dinspre municipiul Cluj-
Napoca către localitățile limitrofe (în special comuna Florești), am considerat potrivită prezentarea 
unor modele alternative de transport aflate în stadiu de proiect sau puse în practică la nivel mondial. 
Astfel, au avut ocazia să constate că unele dintre soluțiile practice la care ei înșiși s-au gândit 
funcționează deja în diferite părți ale lumii.  

Activitatea Transportul viitorului a îmbrăcat forma unui PPT cu trei secțiuni: o prezentare a 
străzii Molnar Piuariu din Cluj-Napoca, prima stradă SMART din România și beneficiile acesteia; 
proiectul Cătălinei Dragomir, studenta de la Universitatea Tehnică ce își propune să aducă Hyperloop 
în România ( inclusiv harta liniilor hyperloop), precum și prezentarea (cu materiale video) a 
alternativelor de transport Uberelevate/Uberair (taxi aerian – avioane electrice prietenoase cu mediul, 



accesibile pentru toată lumea), Hyperloop (conceptul lui Elon Musk – capsule ce pot atinge 700 
mile/oră – trenuri de mare viteză care circulă prin impulsuri electrice)), Skytran, Olli 2.0 
autounoumous shuttle bus și Segway S Pod. 

Activitatea a fost urmată de o dezbatere menită să arate în ce măsură aceste alternative de 
transport pot fi puse în practică în țara noastră și, implicit, în orașul nostru (costuri implicate, resurse 
materiale, umane, de timp etc). 
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https://www.youtube.com/watch?v=Br5aJa6MkBc 
https://www.youtube.com/watch?v=XCVuXfugRRk 
https://www.youtube.com/watch?v=d1DndVz9dAs 
https://www.youtube.com/watch?v=RKWuj1OlDPo 
https://www.youtube.com/watch?v=bANfnYDTzxE 
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ȘCOALA ONLINE- ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRES 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GLODEAN IULIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VIȘEULUI 
GRĂDINIȚA CU PN BISTRA, MARAMUREȘ 

 
 În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare 

radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i 
facă mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare 
trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de 
parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Un domeniu important al statului 
este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a 
corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească tinerii pentru a se integra activ în viața 
socială și personală.  

 Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe 
în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină 
achiziții importante pentru progresul societății. Ca în orice studiu trebuiesc respectate anumite etape: 
adunarea unor informații și date statistice referitoare la problemele educației, mai ales în perioada 
organizării învățării de la distanță, analiza bunelor practici ale diferitelor actori educaționali, 
propunerea unor modalități de îmbunătățire a sistemului educațional.  

 Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 
S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii 
școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și 
reprezentanți ai societății civile.  

 În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare 
digitalizată, tehnologie, resurse și ghiduri suport, învățarea online va avea ca rezultat o experiență 
slabă a utilizatorului, care este incorectă pentru o creștere susținută, o impactare negativă asupra 
dezvoltării socio-afective a copiilor), alții susțin deja avantajele: prin apariția unui nou model hibrid 
de educație, cu beneficii semnificative, cum ar fi integrarea tehnologiei informației în educație, 
educația online va deveni în cele din urmă o componentă integral a educației școlare. 

 Vorbind de inerentele provocări, în România mai putem menționa: 
• lipsa competențelor digitale în rândul cadrelor didactice și ale elevilor,  
• lipsa accesului fiabil la internet și / sau tehnologie a unora dintre aceștia pentru a putea 

participa la învățarea digitală; acest lucru marchează și adâncește mai mult decalajul deja existent 
ante-pandemie între cei din medii privilegiate și defavorizate și este cert că această pandemie a 
dezbrăcat inegalitățile profunde și durabile care afectează țara și școlile noastre. 

 O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale 
pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în 
condiții de criză.  

 S-a ajuns și la concluzia, că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte 
rigid, fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Cu 



certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial abilitățile 
digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. 

 Totodată, cadrele didactice, precum și elevii, părinții, managerii școlari trebuie să fie 
autodidacți, să învețe din propria experiență dar și a celorlalți. Învățarea de la distanță este și va fi un 
șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, și va contribui la consolidarea 
abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. 
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 LOCUL SI ROLUL SERBARILOR SCOLARE  

 LA CICLUL PRIMAR 
 

 PROF.INV.PRIMAR GOGA POMPILIA ADRIANA 
 SC. GIMN. ”STEFAN CEL MARE ” CETATEA DE BALTA 

 
 Activităţile extraşcolare au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Serbarile scolare, chiar si in mediul online vin in ajutorul afirmarii si formarii personalitatii 
elevului.In timpul prezentarii programului artistic, elevul artist va avea ca spectatori pe colegii de 
scoala, dar si pe parintii carora va trebui sa le recite sau sa le cante, exprimand trairile care il 
coplesesc.Realizarea programului artistic presupune o munca de cautari si de creatie din partea 
invatatorului.In cadrul serbarii invatatorul este regizor, coregraf, posionat culegator de folclor, poet, 
interpret model pentru micii artisti. Importanţa unor asemenea festivităţi ocazionate de sfârşitul de 
an şcolar, de Ziua copilului sau sărbătorile religioase, este deosebită. Ele lărgesc orizontul 
spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi 
sentimentelor estetice. Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la această aleasa activitate, este 
foarte importantă atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi 
prin seriozitate. Şansa de reuşită a serbărilor este dată de varietatea programului artistic, în 
măsură să valorifice talentul de recitator al unora, calităţile vocale, de ritm şi graţie ale altora, 
dar şi destoinicia pentru realizarea costumelor şi decorurilor. Versul, muzica vocală şi instrumentală, 
gimnastica ritmică, scenetele pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea şi dinamismul 
spectacolului. Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţi şi participarea cu 
interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării spectacolului. Serbările şcolare sunt momente de maximă 
bucurie atât pentru copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, 
entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat în viaţa fiecăruia.Coşbuc spunea: „Ca să 
poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubeşti, sa cauţi să pricepi firea şi lumea aparte în care 
trăiesc, sa ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte împreună cu dânşii 
la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil” 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
  



 
 ACTIVITATI EXTRASCOLARE –INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

  
PROF.PT.INV.PRIMAR: GOGAN GOGA 

SCOALA GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU ODOBESCU” 
CHIAJNA, ILFOV 

 
 Educatia extracurriculara(realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 

stabilit in formarea personalitatii copiilor. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre atitudini, talente, cultivarea unui stil de viata 
civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. 

 Scopul activitatilor extracurriculare este de a dezvolta competentele sociale, lucrul in echipa, 
colaborarea si comunicarea in randul elevilor, spirit de initiativa, toleranta fata de ideile celorlalti, 
deprinderea de a-si sustine cu argumente punctul de vedere si de a critica constructiv- toate fiind 
atribute necesare oricarui om pentru reusita in viata. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

 Exemple de activitati extrascolare : 
 Cele mai placute activitati extrascolare pentru copii sunt serbarile si festivitatile cu tematica 

diferita, excursiile, vizitele la muzee, la gradina zoologica, la gradina botanica, intrecerile spotive, 
activitati de ingrijire a spatiului verde, etc. 

Activitatile care se pot desfasura in scoala online sunt diverse. 
•Vizitele online- muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale- organizate 

selectiv- constituie un mijloc de a intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului 
nostru. Ele ofera elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele in starea lor naturala, procesul 
de productie in desfasurarea sa, operele de arta originale, momente legate de trecutul istoric local, 
national, de viata si activitatea unor personalitati de seama ale stiintei si culturii nationale si 
universale, stimuleaza activitatea de invatare, intregesc si desavarsesc ceea ce elevii acumuleaza in 
cadrul lectiilor.  

•Concursurile scolare 
,,Concursul International Discovery” 
,,Cine stie castiga”, bazat pe materialele de la sectiunea ,,Exploratorul Vesel”. Elevii au la 

dispozitie mai multe materiale, cum ar fi:,,Iepurele de Angora, Koala, o minune a naturii, Curiozitati 
despre fluturi”, urmata de o sesiune de intrebari bazate pe aceste materiale, la care trebuie sa raspunda 
intr-un timp limitat. La final se calculeaza scorul si se realizeaza clasamentul. Concursul poate fi 
desfasurat individual, in perechi sau pe echipe. 

•,,Si eu traiesc sanatos !”- SETS 
Activitatile SETS au fost create si dezvoltate special pentru a-i incuraja pe cei mici sa adopte 

un stil de viata echilibrat in aceasta perioada complexa, pe aspecte privind igiena personala, 
necesitatea activitatilor fizice zilnice si a alimentatiei echilibrate, precum si pe crearea de programe 
variate de activare acasa a copiilor de catre invatatori, insotite de materiale informative grafice si 
video, usor de implementat online, stimulatoare pentru elevi. 

,,Scoala de bani pe roti”- nu este doar un program interactiv de educatie financiara, ci o 
experienta completa oferita copiilor, in timpul careia inteleg concepte si notiuni financiare, prin joc, 
fara a asculta definitii sau formule. Copiii realizeza ca banii se castiga greu si se consuma usor, ca nu 
mereu pretul unui obiect este egal cu valoarea lui, ca deciziile luate trebuie argumentate si ca fiecare 
dintre noi are un impact asupra economiei lumii prin hotararile noastre. 

•,, Educatia la inaltime”-lectii interactive centrate pe elev, in care acestia intra in direct cu un 
loc extraordinar din diferite regiuni ale Romaniei, de unde urmaresc live imagini transmise cu o drona, 
iar un profesor entuziast le raspunde la intrebari, in direct, chiar de la fata locului. 



•,,Experimente”- notiuni pe care copiii le inteleg mai greu daca le sunt perzentate doar sub 
forma teoretica. De aceea, la Scoala Intuitext cei mici participa la experimente interactive de laborator 
care ii ajuta sa vada de ce si in ce conditii se produc anumite fenomene din natura. 

•,,Picturi cu nisip”- atelier de creatie in cadrul caruia elevii invata sa realizeze picturi cu nisip 
colorat si se vor distra copios realizand tablouri unice. Sub indrumarea unui coordonator, cei mici se 
vor distra experimentand cu acest stil de pictura neconventional si vor ramane cu o multime de 
amintiri frumoase, dar si cu o pictura realizata de ei, cu nisip colorat. 

Activitatile extrascolare, bine pregatite, sunt atractive la orice varsta. Ele starnesc interes, 
produc bucurie, faciliteaza acumularea de cunostinte, chiar daca necesita efort suplimentar. Dascalul 
are, prin acest tip de activitate posibilitati deosebite sa-si cunoasca elevii, sa-i dirijeze, sa le 
influenteze dezvoltarea, sa realizeze mai usor si mai frumos obiectivul principal- pregatirea copilului 
pentru viata. 
  



 
FESTIVAL DE TEATRU PENTRU COPII -EDITIA A VIII-A – ONLINE 

 
PROF .GOGOAȘĂ-GELAL GHIONUL,  

ȘCOALA GIMNAZIALA “ION BORCEA” AGIGEA 
 
Acest festival, ajuns în acest an la a VIII-a ediție, s-a desfășurat întotdeauna cu participare 

directă, la Casa de cultură din Agigea, în doua zile, una pentru interpretare si a doua pentru festivitatea 
de premiere.  

Din cauza situației actuale, am desfașurat aceasta ediție doar cu participare indirecta pentru 
ambele sectiuni- interpretare si afis. 

Acest festival de teatru pentru copii se adreseaza tuturor elevilor din clasele pregatitoare- VIII 
si se încadreaza in domeniul cultural artistic, teatru si arte vizuale În anii anteriori, numarul celor care 
au participat s-a situat in jurul valorii de 300, din care 250 cu participare directa, iar 50 la sectiunea 
de afis, cu participare indirecta.  

 Activităţile propuse în cadrul acestui proiect sunt: realizare afis pentru promovarea unor piese 
de teatru pentru copii/povesti, interpretare dramatica /recitare pe scena in limba română si engleză. 

Prin participarea la acest festival elevii participanti isi vor dezvolta capacitatea de cooperare în 
scopul punerii în scenă a unei piese de teatru pentru copii, isi vor forma personalitatea, isi vor dezvolta 
creativitatea si sociabilitatea. 

Teatrul contribuie la cultivarea aptitudinilor artistice ale elevilor, deci trebuie să fie o prioritate 
a activității educative în școală. 

Prin cultivarea gustului pentru teatru se ajunge la valorificarea talentului și modelarea creativă 
a caracterului elevilor, cultivarea sentimentului de respect pentru munca celuilalt, de bucurie a 
succesului pentru munca individuală și în echipă. 

Tot prin teatru se identifică și se depășesc barierele de comunicare dintre elevi și profesori. 
Prin inițierea acestui proiect am dorit să dăm elevilor posibilitatea de a-și descoperi noi abilități, 

pe care să le poată dezvolta și exploata. 
Acest festival de teatru pentru copii are drept scop stimularea creativităţii, a dezinvolturii în 

exprimare, inovaţia, spiritul de competiţie şi a imaginaţiei elevilor din învăţământul primar si 
gimnazial, prin participarea acestora, în număr cât mai mare, la activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare, activarea iniţiativelor din şcoli, promovarea ideilor originale şi a reprezentărilor 
copiilor din ciclul primar şi din ciclul gimnazial asupra şcolii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
-Creșterea interesului pentru activitățile artistice (teatru, recitare) precum și deschiderea pentru 

literatura universală si pentru învățarea limbii engleze; 
- Lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginației, sensibilității și spiritului creator prin joc 

actoricesc, creație plastică. 
Prima activitate, de interpretare dramatica, cuprinde trei secțiuni: poezie- 5 minute maxim; 

monolog -5 minute maxim și scenetă-20 de minute maxim. In acest an majoritatea elevilor au 
participat la sectiunea poezie, având doar câte o participare la secțiunea scenetă în limba română si în 
limba engleză. Profesorii coordonatori au trimis filmuleț cu interpretarea elevilor sau un link. 

A doua activitate, tot de interpretare dramatică, dar în limba engleză, are doar secțiunea de 
scenetă. 

Cea de-a treia activitate este cea de realizare de afise publicitare care fac parte dintr-o expozitie 
concurs 

Elevii trebuie sa alcătuiască afișe care să promoveze o piesă de teatru pentru copii /poveste. 
Lucrările se pot realiza individual sau în echipe de maxim 4 elevi, folosind materiale proprii (hârtie 
format A3, acuarele, pensule, culori) si tehnica la alegere(pictura, desen, colaj, grafică), respectând 
regulile de realizare a unui afiș publicitar.  

Impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității: 



 -Dezvoltarea de abilităţi interpersonale (elevii învaţă cum să comunice eficient, ); limbaj 
verbal/corporal şi comportament artistic îmbunătăţit; sporirea încrederii în sine, cresterea motivatiei 
elevilor in invățarea limbii engleze, stimularea si sprijinirea cercurilor de activităţi extracurriculare 
de teatru, in beneficiul studiului limbii engleze şi dezvoltării personalităţii elevilor; 

-Creșterea nivelului de cultură prin dezvoltarea simțului estetic și artistic al elevilor 
- Descoperirea de tinere talente in randurile elevilor si promovarea acestora; 
- Expoziție a afișelor publicitare, album foto. 
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului : 
-Evaluarea proiectului se va face prin: numarul de elevi înscriși, numărul de elevi premiați, 

numarul de afișe, înscrise în concurs, numarul de momente artistice înscrise; 
-Mapă de produse finale: album foto, CD cu piesele de teatru, pliante, postere; 
-Protocoale de colaborare cu institutiile participante; 
-Întocmirea unui raport final al proiectului; 
-Asigurarea premiilor și a diplomelor. 

  



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN VIAȚA COPIILOR 

 
PROF. LOGOPED GOGOZAN CARMEN ADRIANA  

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, BECLEAN 
 
”Viitorul aparține celor care cred în frumusețea propriilor vise” (Eleanor Roosevelt) 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 
pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune 
îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe 
formative. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse 
de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 



Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate 
în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADITIONAL 
 

ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ ONLINE: „VOPSIM OUĂ” 
EDUCATOARE: PROF. GOINA FLORENTINA-LOREDANA 

 
Înainte de întâlnirea online pe Google 

Meet, părinții preșcolarilor au pregătit 
materialele necesare: au fiert ouă și au pus la 
dispoziția copiilor pensulă, apă și acuarele sau 
vopsea pentru ouă. 

Înainte de a începe să vopsim ouă, le-am 
citit „Legenda ouălor roșii”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copiii au vopsit ouă în culorile curcubeului. 
La final am recitat poezii și am cântat cântece 

pentru Iepuraș. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. ANDREEA-LORETTA GOJEI 
GRĂDINIȚA P.P. ”PALATUL FERMECAT” REȘIȚA 

 
 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau 
a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

 Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

 Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-
și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

 Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

 Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

 Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învaățământ) își are rolul și locul 
bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare 
urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa. 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL, PREZENTAREA UNOR OBICEIURI ROMANE DE 
FLORALIA 

 
 PROF. DR. FLORIN GOLBAN 

 
Studiul de față urmărește evoluția sărbătorii romane Floralia. La scurtă vreme după Robigalia 

începeau Ludi Florales, manifestări dedicate zeiţei Flora. Aceasta era o veche divinitate a Italiei 
centrale, patroană a înfloririi cerealelor, a pomilor fructiferi şi a florilor în general. Conform legendei, 
Flora era o zeiţă de origine sabină, ce ar fi fost introdusă la Roma de Titus Tatius (sec.VIII î. Hr.). 
Zeiţa făcea parte din cele douăsprezece divinităţi, cărora Titus Tatius le-a ridicat altare. Asocierea 
zeiţei cu altă zeitate, Pomona a fost realizată de către Numa, tot el instituind un flamen Floralis şi un 
flamen Pomonalis. Ovidius şi Lactantius susţineau că Flora ar fi la origine o zeitate grecească: 

„...Chloris eram altădată, acuma Flora-s numită, / Numele meu grecesc fost-a corupt de latini”. 
Ca şi în cazul altor zeităţi romane, avem de-a face cu un sincretism religios dintre o divinitate 

romană şi una grecească. Flora era soţia vântului de apus, Favonius. Zeul făcea parte din familia lui 
Faunus, fiind o divinitatea agrară, un vânticel primăvăratic care favoriza rodnicia gliei. În De rerum 
Natura a lui Lucretius îl întâlnim ca: „zămislitoarea briză a zefirului”. Sărbătoarea Floralia începea 
pe 28 aprilie şi se sfârşea pe 3 mai. Ludi Florales au fost impuse de către edilii L. şi M. Publicius în 
241 î. Hr., după ceremonia de inaugurarea a ,,templului zeiţei Flora”. Din anul 173 î. Hr. jocurile 
respective ,,au devenit anuale”. Edililor plebei le revenea sarcina de a organiza Ludi Florales. Chiar 
dacă, Flora era adorată din secolul al VIII-lea î. Hr., în timp zeiţa era pe punctul de a-şi pierde 
importanţa. În „ajutorul” zeiţei au intervenit libri Sibyllini, care consultate în urma mai multor ani cu 
recolte slabe au modificat semnificaţia pur rustică a Florei, crescându-i importanţa. 

 Un templu special în cinstea zeiţei s-a ridicat abia în 241 î.Hr.. Flora avea templul pe Quirinal, 
aproape de Circus Maximus, iar cultul era întreţinut de un flamen Floralis, unul dintre cei 12 flamines 
minores. Potrivit calendarului sabin, o lună a anului (mai) îi poartă numele, calendarul Iulian preluând 
denumirea. Ceremonia instituită în cinstea ei, Floralia ocupă un loc însemnat în seria ceremoniilor 
agrare, desfăşurate în lunile Aprilie şi Mai, unde se solicitau protecţia divină a recoltei, ploi şi soare 
la timp. Sărbătoarea consta în jocuri şi cortegii florale ce se celebrau noaptea la lumina faclelor: „... 
S-a socotit că se cad torţe-n a mele serbări”. 

Obiceiurile romane de Floralia constau în aducerea de ghirlande de flori şi ramuri verzi pe 
altarul Florei. Tinerele ramuri erau un simbol al fertilităţii şi al vegetaţiei de primăvară, care rupte şi 
sfinţite la Floralii se păstrau la porţi şi altare pentru a le folosi în momente de grea cumpănă ale anului: 
grindină, furtuni, inundaţii, secetă, boală. Ramurile sfinţite de salcie se mai foloseau la farmece, 
descântece, pentru a fertiliza stupii, vitele şi alte animale:  

„...Cel ce mi-a dat-o spunea: „O junincă, chiar stearpă, cu asta/ Dac-o atingi, va făta” şi-astfel 
s-a şi întâmplat”. 

 Se obişnuia ca, în mulţime să se arunce cu grâne uscate de toate felurile: mazăre, piper, păstăi 
şi sămânţă de dovleac. Toate manifestările aveau darul de a o îmbuna pe Terra şi a-i mulţumi Florei 
pentru culturile care în câteva săptămâni urmau să fie culese. Aveau loc curse (jocuri) cu iepuri şi 
capre. Toate practicile săvârşite sunt simbolice, exprimând caracterul însăşi al Floraliei, ce îmbină 
lumina şi varietatea vegetaţiei cu vigoarea solului. 

 Există numeroase deosebiri, atât de rit, cât şi în ceea ce priveşte comportamentul romanilor, 
între Cerealia şi Robigalia, pe de o parte şi Floralia, de cealaltă parte. La o citire mai atentă a textelor 
lui Ovidius şi al celorlalţi autori antici constatăm că primele sărbători inspirau mai multă teamă 
deoarece, plantele erau într-o perioadă nesigură când nu era trecut pericolul inundaţiilor, al îngheţului 
şi al mălurei. De altfel, ritualurile de până la Floralia aveau un caracter solemn, preoţii şi oamenii 
având veşminte albe. De Floralia situaţia se schimbă, sărbătoarea desfăşurându-se într-o perioadă a 
anului când calamităţile amintite aveau puţine şanse să revină, plantele începând să se coacă. În 



virtutea acestui fapt, Floralia era o sărbătoare veselă iar echipamentul romanilor era pe măsură şi 
anume, deosebit de pestriţ.  

Floralia a pierdut treptat din caracterul ei iniţial, devenind o sărbătoare a veseliei la care 
participau şi curtezanele. Serbările din timpul Imperiului comportau tot mai mult reprezentaţii scenice 
indecente. Pe lângă curtezane, ,,convoaie de tineri goi defilau pe străzi”. Omul arhaic credea că la 
anumite perioade, abstinenţa şi ,,hierogamia” trebuie completate de origii practicate de întreaga 
comunitate. Mircea Eliade include manifestările desfrânate ale Floriilor dar şi pe cele ale 
Lupercaliilor în cadrul orgiilor cu funcţie rituală, care urmăresc ,,exacerbarea forţelor de reproducere 
şi de creaţie ale întregii naturi”. 

 După cucerirea Daciei de către romani, zeiţa Flora şi sărbătoarea dedicată ei, Ludi Florales s-
au impus şi în Dacia romană sub denumirea de Florilia. La Germisara au fost descoperite reprezentări 
colective dar şi individualizate ale zeiţelor Flora şi Pomona. Astfel, cultul Florei a pătruns şi în această 
provincie. 

 Arnobius, într-un virulent atac la adresa religiei păgâne, care avea destui adepţi în secolele al 
IV-lea nu scapă din vedere nici zeiţa înfloriri câmpurilor şi a pomilor, căreia îi reproşează că nu este 
capabilă să ferească nici măcar ceea ce patronează de îngheţul primăvăratec: ,,Flora, această mamă 
venerată în jocuri obscene veghează cu grije la înflorirea câmpurilor: de ce atunci în toate zilele frigul 
cel mai păgubitor arde şi distruge mugurii şi vlăstarii tineri aflaţi în plină creştere”. Arnobius nu face 
altceva decît să denigreze divinităţile păgâne, care erau simple invenţii, ce nu ajutau cu nimic pe 
păgânii creduli. 

 La scurtă vreme, biserica creştină a suprapus sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, care 
are loc în dumineca dinaintea Paştelor. La români semnificaţiile sărbătorii romane, legate de vegetaţie 
sau păstrat: ,,ziua florilor de primăvară; ies toate florile; înfloresc pomii fructiferi şi sărbătoarea 
înfloririi salciei. La fel ca la romani importanţa sărbătorii este sporită de interdicţia de a muncii”. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI ALTFEL, RUSALIILE (ROSALIA) 

 
 PROF. GOLBAN MILORANCA 

 LICEUL ,,DAVID VONIGA" GIROC 
 
 Rosalia era la romani sărbătoarea trandafirilor şi a violetelor, închinată pomenirii strămoşilor 

morţi înainte de vreme. Ea consta în depunerea de flori şi coroane pe morminte. Apoi erau organizate 
ospeţe de pomenire. Cucerirea romană a Daciei a fost urmată, cum era de aşteptat de apariţia noului 
cult în provincie. Mai multe inscripţii din Dobrogea pomenesc Rosalia, suprapusă aici, după cum a 
bănuit istoricul Vasile Pârvan pe o mai veche credinţă funerară autohtonă. Iată un exemplu de izvor 
epigrafic care făcea referire la sărbătoare: ,,Să cercetaţi în fiecare an mormântul la 29 mai, cu primarii 
din anul respectiv, în aceleaşi condiţii, dăruiesc satului Celer (Vicus Celeris) 75 denari, ca să serbeze 
acolo hramul în ziua de 31 mai; iar dacă vreunii din săteni nu-l serbează la ziua sorocită poruncesc 
(ca banii) să treacă la cei ce se vor îngrijii să ţină hramulˮ (ISM, I, 352 b). În lipsa unor date mai 
ample, oferite de inscripţii sau alte documente, istoricul poate bănuii acţiunile prilejuite de aceste 
ceremonii: banchete funerare, ofrande, libaţii, sacrificii, ornarea mormintelor, aprinderea lumânărilor 
şi a opaiţelor. 

 Peste această sărbătoare Pascha Rosata s-a suprapus sărbătoarea creştină post-pascală 
(Domenica Rosarum). Rusaliile reprezintă o sărbătoare creştină importantă, prăznuită întotdeauna 
duminica, la 50 de zile după Paști. De Rusalii este comemorată coborârea Sfântului Duh asupra 
ucenicilor lui Iisus din Nazaret. 

 La români, etnologii şi istoricii sunt aproape unanimi în recunoaşterea substratului păgân al 
acestei sărbători, consacrate cultului strămoşilor, de unde şi numele ei de Moşii de Rusalii sau Moşii 
de Vară. Ziua de Rusalii s-a transformat într-un ciclu de nouă zile, care au căpătat şi alte conotaţii în 
calendarul mitic românesc: pe lângă ziua festivă consacrată cultului morţilor (prin Moşii de Rusalii, 
zii de praznic şi de pomană funerară) şi cultului solstiţial al soarelui, pentru roade bogate în 
agricultură, pentru protecţia vegetaţiei, a apelor, a medicinei magice şi pentru tratarea unor boli 
psihosomatice. 

 La noi se consideră că începând din ziua de Joimari, cerul ,,se deschideˮ, adică graniţele dintre 
lumi dispar iar sufletele morţilor vin pe la casele lor. Duminica Rusaliilor este ultima zi în care 
sufletele strămoşilor mai sunt tolerate printre cei vii. De aceea, majoritatea obiceiurilor şi a ritualurilor 
din săptămâna Rusaliilor au drept scop petrecerea spirituală a morţilor în lumea de dincolo. Lucrul 
acesta se face prin mijloace de îmbunare (pomeni, jocuri, petreceri, dansuri, descântece), fie prin 
mijloace forţate, prin folosirea unui bogat arsenal de obiecte şi acţiuni apotropaice, în care locul 
principal îl ocupă jocul căluşarilor.  

 Funcţia acestui joc este de izgonire a Rusaliilor sau a Ielelor, care sunt spirite feminine ale 
morţilor ce apar noaptea, înainte de cântatul cocoşilor, în perioada cuprinsă între Paşte şi Rusalii. 
Ielele după ce au părăsit mormintele la Joimari şi au petrecut Paştele cu cei vii refuză să se mai 
întoarcă în lăcaşele lor subpământene. Pentru a fi îmbunate primesc pomeni abundente şi nume 
eufemistice: Iele, Şoimane, Mândrele, Dânsele. 

 Victor Kernbach susţinea că superstiţia interzice folosirea numelui de Rusalii, de aceea s-a 
folosit pronumele personal (ele - iele popular), celelalte pseudonime fiind epitete. Ielele sunt fete 
tinere, frumoase, vesele, nebunatice dar vindicative şi rele. Pot fi văzute rareori noaptea, fiind 
considerate excelente dansatoare şi cântăreţe vocale, dansul specific fiind hora. Ielele sălăşluiesc în: 
păduri, peşteri, munţi, pe malurile apelor. Principalele atribuţii sunt acţiunile malefice, pedepsind pe 
cei care lucrează de Rusalii. Ielele ucid oameni, vite, aduc grindina, inundaţiile sau incendiile. Se 
răzbună pe cei care le insultă sau dorm sub copaci. 

 Vechimea credinţei în efectul Ielelor pare destul de adâncă, putând fii de sorginte dacă sau 
romană. Probabil că horele frenetice nocturne, cuprinse de patimă şi delir ale Ielelor în mijlocul naturii 
sălbatice corespund în oarecare măsură baccantelor. Este posibil, ca jocurile frenetice ale Ielelor să 
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se fi perpetuat şi din jocurile de Floralia (Flora - zeiţa ce patrona înflorirea florilor şi cerealelor), din 
cele dedicate Dianei, Parcelor, Silvanelor, Muzelor şi Graţiilor. 

 Tradiţia romană de a nu se lucra în timpul Rosaliei s-a păstrat şi la români, cei care nu o 
respectau fiind înnebuniţi, ridicaţi în văzduh sau schilodiţi. Pentru a se vindeca, oamenii nu se culcau 
sub cerul liber şi purtau pelin sau usturoi la brâu. Cei posedaţi puteau fi vindecaţi prin descântece sau 
jocul căluşarilor. Subscriem teoriei lui Mircea Eliade care susţinea despre jocul căluşarilor că, ,,în 
formele sale atestate în ultimele secole, e cunoscut numai în Româniaˮ şi poate fi considerat ,,o creaţie 
a culturii populare româneştiˮ, cu amendamentul că respectivul obicei poate să aibă origini 
preromane. 

 Deşi aceste manifestări au deviat cu mult de la vechea sărbătoare romană, multe din obiceiurile 
Rusaliilor aşa cum am explicat au fost preluate de la romani. Există obiceiul de a curăţa şi împodobi 
cu flori mormintele, a comemora defuncţii şi a acorda pomeni, la fel ca la romani. Această pomenire 
variază în funcţie de regiune, în Banat având loc în Duminica Tomii (Paştele Mic), în timp ce în 
Bucovina comemorarea are loc de Rusalii. Cu alte cuvinte Rusaliile ajung să reprezinte contopirea 
cultului naturii cu cel al morţilor. Duminica Rusaliilor era numită în funcţie de regiuni: Dumineca 
Teiului sau a Romaniţei. La fel ca la Florii, creanga de tei, sfinţită la biserică se arunca afară, când 
ploua cu grindină şi se opreau stihiile. În acelaşi scop profilactic, floarea de romaniţă era dusă la 
biserică, preoţii citind Liturghia peste ea.  
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR GORUN MIRELA 
 COLEGIUL NAȚIONAL ,,GEORGE COȘBUC” MOTRU, GORJ 

 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens .  



Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt 
atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87;  

* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 
primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line: 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ONLINE PE TEMA PAȘTELUI  

 
PROF. GRĂDINĂCIUC IONELA-CĂTĂLINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” BOTOŞANI 
 
Schimbările din sistemul educational sunt parte dintr-un proces actual şi necesar în care ne 

implicăm ca profesori împreună cu părinţii şi diverse instituţii locale cu rol de parteneri. 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia 
extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia 
prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

Dacă ultimul sfert de veac a adus societăţii româneşti în ansamblu o serie de provocări la care 
sistemul de învăţământ a fost solicitat să găsească și să dezvolte răspunsuri în tot acest timp, perioada 
2020 - 2021 a forțat întreaga societate să se replieze rapid pentru a găsi soluţii la mutarea în online 
atât a activităților școlare, cât și a celor extracurriculare. Într-un termen scurt profesorii au fost nevoiți 
să regândească tipurile de activități într-o manieră care să permită trecerea de la planul A (varianta 
clasică) la un posibil plan B (varianta online). 

Activitățile specifice perioadei Paștelui (prevăzute în proiectarea activităților extracurriculare 
sau în programul „Școala Altfel”) - pentru nivelul ciclului achizițiilor fundamentale - pot fi proiectate 
pentru varianta online astfel: 

 
Nr
. 
crt
. 

Denumirea 
activităţii/te
ma 

Tipul 
activităţii/ 
Feedback 

Participan
ţi 
 

Resurse online 

1. 
 

Ce știm 
despre Paște 

Vizionare 
Materiale 
informativ
e 
Dialog 

Elevii 
clasei 
Membri ai 
familiei 
 
 

https://zoom.us/ 
https://ziarulunirea.ro/cand-pica-pastele-
ortodox-si-cel-catolic-in-urmatorii-ani-304917/ 
https://www.crestinortodox.ro/paste-2021/paste-
ortodox-2021/ 
https://www.youtube.com/watch?v=4jD7oT5Uc
tA 
https://www.youtube.com/watch?v=maqAme_l
QRg 

Chestionar 
evaluare 

https://zoom.us/
https://ziarulunirea.ro/cand-pica-pastele-ortodox-si-cel-catolic-in-urmatorii-ani-304917/
https://ziarulunirea.ro/cand-pica-pastele-ortodox-si-cel-catolic-in-urmatorii-ani-304917/
https://www.crestinortodox.ro/paste-2021/paste-ortodox-2021/
https://www.crestinortodox.ro/paste-2021/paste-ortodox-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=4jD7oT5UctA
https://www.youtube.com/watch?v=4jD7oT5UctA
https://www.youtube.com/watch?v=maqAme_lQRg
https://www.youtube.com/watch?v=maqAme_lQRg


2. 

Club de 
lectură cu 
tematică de 
Paște 

Activitate 
literară/ 
Lectură 
Recitare 
Dezbatere 

Elevii 
clasei 
Membri ai 
familiei 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kz19J-
VbIU8  
https://www.youtube.com/watch?v=FLApMAm
qSbM 
https://carteacartilor.tv/biblia  
https://www.twinkl.ro/resource/totul-despre-
paste-ndash-prezentare-powerpoint-ro1-r-1  Concurs 

3. „La film” 
Activitate 
educativă 
/Concurs 

Elevii 
clasei 
Membri ai 
familiei 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh0P5dP8
Qqg 
https://www.youtube.com/watch?v=_oXrccBBp
Sk  

4. 

Ouă de Paște/ 
Pregătiri 
pentru masa 
de Paște 

Activitate 
practică - 
încondeier
ea ouălor 

Elevii 
clasei 
Membri ai 
familiei 
 

https://infocons.ro/cumperi-oua-pentru-masa-
de-paste-ia-aminte-la-sfaturile-adresate-de-
infocons-consumatorilor-2/ 
https://infocons.ro/cumparaturi-cu-prilejul-
sarbatorilor-de-paste-ce-trebuie-sa-stii-2/ 
https://www.youtube.com/watch?v=nX3uRkqO
_YA 
https://www.youtube.com/watch?v=ngP9Bi_HI
us 

Expoziție 
virtuală 
Fotografii 

5. Atelier de 
Paște 

Activitate 
practică/ 
Atelier de 
creaţie 

Elevii 
clasei 
Membri ai 
familiei 
 

http://krokotak.com/2016/03/easter-egg-garland/ 
http://print.krokotak.com/q?q=easter 
https://ro.pinterest.com/housingaforest/easter-
eggs/  
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-c-254499-
coulet-de-pate-activitate-manuala  
 

Desene, 
colaje, 
machete 
etc. 

 
În cazul activităților extracurriculare, situarea elevilor în diverse contexte, medii și scenarii 

reale/virtuale constituie o punte între subiectele abordate în mediul școlar și lumea reală. 
Deși sunt diverse și atractive, activitățile extracurriculare online nu pot substitui varianta 

activităților față-în-față. Atmosfera din clasă este diferită de mediul de acasă, iar copilul de vârstă 
școlară mică are nevoie și de contactul direct cu colegii, cu profesorii. Rămâne în sarcina profesorului 
ca, împreună cu familiile elevilor, să caute și să ofere elevilor cele mai bune modalități de a păstra 
vie curiozitatea copilului și de a-l mobiliza pentru a se dezvolta armonios, indiferent de factorii 
externi.  

 
Bibliografie: 
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Marinescu M. - Noile educatii in societatea cunoasterii, Ed. Pro Universitaria, București, 2013 
Stanciu, Mihai, Reforma conţinuturilor învăţământului. Cadru metodologic, Ed. Polirom, Iaşi, 

1999 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN CAZUL 

COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 
 

PROF. GRĂDINARIU LĂCRĂMIOARA - FLORENTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”GHEORGHE MIRON COSTIN” 

CONSTANȚA 
 
Educația școlară a copiilor cu CES – trebuie sa corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, 

presupune evaluarea adecvată a potențialului lor de învățare/ dezvoltare și implică asigurarea 
reabilitării - recuperării – compensării deficiențelor / tulburărilor, dificultăților de învățare. 

Pe mulți dintre noi ne-a șocat vestea din 11 martie 2020, că toate școlile din România urmează 
să fie închise până în data de 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a măsurilor anticipate. Grija 
noastră, după acest prim șoc neașteptat, se orienta către căutarea și exploatarea modalităților 
alternative de a lua legătura cu copiii noștri cu cerințe educative speciale în vederea evitării declanșării 
unui regres. Pentru aceasta elevii din școala noastră cu această problemă au participat la diferite 
activități extrașcolare dintre care cel mai plăcut a fost ”Proiect educativ regional” - domeniul tehnică 
şi ştiinţă ,,Meseria - cale spre succes“ EDIŢIA a V-a derulat pe data de 26 martie 2021. În cadrul 
acestui proiect elevii au realizat gustări calde și am prezentat produsul și filmul realizat. Lecțiile 
online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, sunt o provocare pentru 
cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind sa ne desfășuram orele in sala de clasa, dar aceasta este singura 
metoda rămasă pentru a continua studiul in timpul pandemiei. Privind cum învățarea este eficientizata 
prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, însă putem sa vedem si câteva 
avantaje. Acestea sunt prezentate in cele ce urmează. 

1. Distribuirea rapida a materialelor didactice. Profesorii sau administratorii pot transmite foarte 
repede, oricând, oriunde si oricui informațiile pe care le dorește. Astfel nu mai este nevoie de 
sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic si nimeni nu va pierde nimic pentru ca informațiile 
rămân online. 

2. Elevii/ studenții intra in posesia materialelor print-o simpla accesare. Orice persoana din 
grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde si oricând. 

3. Existenta conținuturilor multimedia. Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, 
fișiere si orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

4. Conținuturile pot si șterse, corectate sau actualizate cu ușurința. Daca distribuitorul își da 
seama ca a transmis o informație greșit sau poate dorește sa o actualizeze, el poate face acest lucru 
oriunde si oricând. De asemenea, orice document poate fi editat si reeditat, astfel corectarea nu mai 
produce dificultăți. 

5. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor. Informațiile pot fi 
îndreptate spre o persoana sau către mai multe in același timp in mod individual sau se pot crea 
grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 

6. Folosirea conținuturilor interactive, existenta feed-back-ului. Fiind existente grupurile, 
membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi feed-back in 
timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista si interacțiune 
virtuala si nu numai învățare individuala. 

Limite: 
1. Dificultăți in utilizarea tehnologiei. Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt 

la zi cu noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate probleme de utilizare si de accesare a 
informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie 
si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivație. Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin 
tutoriale video. 



2. Lipsa comunicării reale/ fizice. Când învățarea si comunicarea rămân axate in mediul virtual, 
atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu sa comunice si încep sa comunice tot prin tehnologie. 
Folosirea mediului virtual in exces ne robotizează! 

3. Situații limita. Numesc situații limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context 
in care nu poate avea acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla 
sa piardă o anumita informație care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. 
Aceste situații de criza chiar nu pot fi controlate. 

Concluzii 
Am putut expune câteva idei, însa cu toții știm ca internetul este foarte util in învățare, atât a 

celor mici, cat si a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa 
existe o motivație puternica pentru a o utiliza in mod eficient. 
  



 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
PROF. GRĂDINARU LUIGI SORIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU VLAHUȚĂ”  
ALEXANDRU VLAHUȚĂ 

 
Componentele educaţiei, ca fundamente ale formării omului, sunt cheia dezvoltării durabile, 

arta de a dezvolta calităţi morale, intelectuale, artistice şi fizice pe care copilul le are în stare 
potenţială. Semnificaţia şi eficienţa actului formativ determină disponibilităţile educaţiei în raport cu 
influenţele tot mai numeroase ale mediului social. Educaţia ca structură, obiectiv şi conţinut 
racordează în permanenţă cu cerinţele şi evoluţia mediului socio-cultural. 

Secolul XXI a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi non-
formală, aflate din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În plan 
european, iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare şi-a concretizat 
demersurile în recomandările adresate în acest domeniu statelor membre.  

Managementul clasei de elevi reprezintă setul complex de comportamente de organizare a clasei 
iniţiate de către profesor, cu scopul de a promova şi a menţine un climat care să-i permită atingerea 
obiectivelor educaţionale.  

Când vorbim despre „activităţi extracurriculare” ne referim la un tip de activități, 
complementare demersului didactic prevăzut de Planurile cadru și Curriculumul național. Aceste 
activități pot avea caracter științific, artistic, sportiv, vocațional și sunt dedicate unor grupuri de elevi 
care sunt interesați de acestea. 

Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 
pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, activităţi legate de protecţia mediului, sau chiar 
activităţi legate de consilii ale elevilor. 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli, 
spre deosebire de participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele organizate în 
şcoli) se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor (Feldman şi 
Matjasko, 2005): 

• performanţă şi rezultate şcolare mai bune;  
• coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi;  
• o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji 

privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială;  
• un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri;  
 
Conceptul de management este privit din triplă abordare:  
• artă – abilitatea managerului de a pune în practică eficient toate cunoștințele științifice de care 

dispune; 
• știință – având la bază concepte, teorii, principii ce se referă la conducerea organizațiilor;  
•  activitate practică – componentă a diviziunii sociale în afara căreia este de neconceput 

dezvoltarea organizației. 
Pe lângă conceptul de management de specialitate găsim și conceptul de managementul 

educațional care apare în secolul al XX-lea, inspirat din sfera economicului. În viziunea autorului N. 
Stan managementul educațional reprezintă o „acțiune care cuprinde un ansamblu de norme, funcții, 



metode de conducere orientate în vederea obținerii succesului în educație; arta, știința de a pregăti 
resursele umane, de a forma personalități, în concordanță cu unele finalități cerute de societate și 
acceptate de individ”. 

Un alt concept cu privire la management este managementul activităților extracurriculare, care 
în opinia L. Cebanu constă în „proiectarea, monitorizarea și utilizarea unui set de instrumente de 
gestionare a relațiilor profesori – elevi, pe de o parte, și elevi – elevi pe de altă parte”. 

Educaţia extracurriculară are un rol foarte important în formarea personalităţii elevilor, a 
dezvoltării armonioase a intelectului acestora. Îmbinarea educaţiei formale, existentă în școli și licee 
pe baza programului curricular și cea extracurriculară, în unităţi școlare sau în afara acestora au ca 
scop dobândirea de către tineri a cunoștinţelor și competenţelor care să le permită continuarea 
educaţiei de-a lungul întregii vieţi. 

Un element important este ca activităţile extracurriculare să se plieze pe nevoile elevilor și să 
se bucure de interesul acestora. În acest caz, tot ce vom întreprinde, toate activitățile extrașcolare pe 
care le vom organiza vor fi încununate de succes, vor fi valoroase și fructuoase atât în modul de 
realizare a activității cât și în relațiile cu elevii.  

Educaţia extracurriculară are un rol foarte important în formarea personalităţii elevilor, a 
dezvoltării armonioase a intelectului acestora, cu alte cuvinte în dezvoltarea personală completă a 
acestora. Îmbinarea educaţiei formale, existentă în școli și licee pe baza programului curricular și cea 
extracurriculară, în unităţi școlare sau în afara acestora au ca scop dobândirea de către tineri a 
cunoștinţelor și competenţelor care să le permită continuarea educaţiei de-a lungul vieții. 
  



 
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ONLINE 

 
PROF. ȊNV.PRIMAR GRAMADĂ MIHAELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE VOEVIDCA”, 
 CȂMPULUNG MOLDOVENESC, JUD. SUCEAVA 

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. Aceste activităţi sunt gândite special să-i dezvolte elevului inteligența și 
încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui.  

 Sunt foarte multe idei de activități extrașcolare și extracurriculare, care pot ajuta copilul. Ele 
s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine în ajutorul părinților, care 
caută să-i ţină implicaţi pe copii într-o învățare continuă. 

Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un 
ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care 
copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, 
pe care nu le pot deprinde în timpul şcolii.  

Iată câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului în 
această perioadă în care se stă mai mult acasă.  

Cursurile de programare online pentru copii și adolescenți, pot fi recomandate, deoarece cu toţii 
cunoaştem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras un copil de 
prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, copiii s-au 
apropiat deja mult de tehnologie. Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, 
animații, aplicații, îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările 
optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile 
idei și mai creativ. 

Copiii pot căpăta aceste cunoștințe la cursurile online de programare, unde nu au nevoie de 
cunoștințe vaste de matematică sau IT. Îndrumați de instructor, copiii vor crea, interpreta și edita 
proprii programe și jocuri. Treptat, elevii încep să descopere principiile programării, urmând să 
ajungă la promovări avansate și la cunoașterea limbajelor de programare populare în industrie.  

Atelierele creative de arte frumoase sunt căutate, pentru că artele frumoase sunt la fel de 
valoroase în viața copilului precum sunt științele. Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic 
și să rezolve probleme, atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, 
creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înţeleagă emoțiile mult mai bine. De aceea e 
important să-i oferim copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Ideea ar fi să improvizăm un loc special 
pentru creație cât timp stăm acasă și să oferim copilului șansa să evadeze în natură sau oriunde în 
lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

 Cursuri de graphic design, sunt activități online creative, dar care vor fi cu adevărat utile în 
viitorul apropiat. Copilul poate fi ajutat să descopere viața de graphic designer la diferite cursuri 
interactive și de profil, unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică 
la fel de bună, precum lumea lui. Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind 
fascinat de cele două lumi, copilul poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui 
graphic designer în această perioadă de distanțare socială. 

Activitățile extrașcolare de turism virtual, poate ajuta copilul să-și îmbogățească cunoștințele 
despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poate 
alege să viziteze în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care și-au deschis 
porțile în această perioadă, în online. Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi, părinţii pot 
explora alături de copil un muzeu nou sau o grădină zoologică. Această ,,excursie virtuală” poate fi 
transformată într-una educativă. 

https://www.logiscool.com/ro/courses/programming_online


 Aplicațiile de cursuri gratuite de limbi străine, se pot descărca pe calculator sau tabletă pentru 
ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi străine. Vorbim de clasicele cursuri de cultură și 
civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate, spaniolă, italiană, japoneză. 

 Cursurile și atelierele de gătit pot fi recomandate, deoarece traversăm o perioadă în care 
alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la 
gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul și 
de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. Prin gătit și lecții de nutriție, copilul învață să aibă 
dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele.  

Cadrul didactic poate ȋndruma părinţii către aceste tipuri de activităţi, care le oferă posibilităţi 
deosebite să-şi descopere copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal – pregătirea lor pentru viaţă. 
  



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. GRANCEA LAVINIA NICOLETA,  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  

DROBETA TURNU SEVERIN,  
MEHEDINȚI 

 
Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjurătoare și din opere de artă. Pentru integrarea în societate copilul 
preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de activități extrașcolare. Acestea sunt 
atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu 
plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara grupei. Printre 
dimensiuni ale dezvoltării importante care mi le-am propus a fi realizate în activitățile extrașcolare 
pot enumera: - Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil prin: - integrarea în viața 
socială; - formarea unui comportament civilizat; lărgirea orizontului de cunoaștere; - educarea unor 
calități morale și estetice; - organizarea timpului liber în mod cât mai util și plăcut. - descoperirea 
înclinațiilor și aptitudinilor copiilor; - reactualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților 
desfășurate în clasă. Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și 
posibilitățile de realizare. Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea 
personalității copiilor.  

Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de responsabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. ,,Să nu-i 
educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mai mari și 
nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” ( Maria 
Montessori – ,,Descoperirea copilului”) În lumea plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde 
se pun bazele formării și dezvoltării fizice și spirituale a copilului. Pedagogul american BRUNER 
(1970) considera că ,,oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o 
formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode și procedee adecvate stadiului 
respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată ,, într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să 
poată progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor”. În 
formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil de viață 
civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor de la 
cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Bine 
pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le ușurează 
acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În activitățile extrașcolare pe 
care mi le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni ale dezvoltării: stimularea și educarea 
atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, sporirea capacității de rezistență la efort, 
stimularea sensibilității estetice. Prin aceste activități am oferit copiilor oportunități multiple de 
recreere, dezvoltare a spiritului de competiție, valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, 
stimularea creativității și inițiativei. Dintre activitățile extracurriculare propuse și realizate pot aminti: 
- Vizite la muzee, expoziții, monumente, care au constituit un mijloc de a intui și prețui valorile 
culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Aceste activități ne-au oferit prilejul să organizăm 
cu mult interes și plăcere, expoziție cu obiecte de artă, imagini cu momente legate de trecutul istoric 
național și la noi în grădiniță. - Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii 
spre alte domenii de activitate: muzică, poezie etc. În cadrul acestor spectacole relațiile care se 
stabilesc între actori și copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un 
izvor de informare, iar copiii sunt dornici de cunoaștere fiind atrași de rolurile interpretate de actori. 
- Excursiile contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea 



dragostei și respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii pot cunoaște 
realizările oamenilor, locurile unde au creat opere de artă. Copiii acumulează o serie de cunoștințe 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură, percep activitățile prin acțiuni 
directe cu obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. După ce au venit din excursii copiii au 
redat cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen și 
modelaj iar materialele adunate le-am folosit în activitățile practice, în jocurile de creație.  

Noi, cadrele didactice (cu toată amărăciunea din suflet vizavi de ceea ce se întâmplă cu 
învățământul nostru), vom continua să învățăm copiii să trăiască frumos, în armonie cu natura 
înconjurătoare (pe care s-o mențină cât mai frumoasă și curată), să fie oameni cu suflet și cu atitudine 
pozitivă. Cu toate obstacolele pe care le întâmpinăm în realizarea unor activități deosebite, am reușit 
cu multă însuflețire și dăruire să desfășurăm activități interesante, care au satisfăcut curiozitatea 
copiilor, a creat bună dispoziție și o atmosferă relaxantă. Noi, adulții ne-am lăsat conduși de 
imaginație, setea de cunoaștere a copiilor, de bucuria și dragostea din sufletele lor curate. În 
activitățile desfășurate, copiii au admirat cu mult interes viețuitoarele de la grădina zoologică în 
mediul lor specific, au asistat la hrănirea și îngrijirea lor. Copiii și-au verificat cunoștințele și și-au 
însușit cunoștințe noi prin întrebările adresate spontan, la fața locului. În înfrumusețarea curții 
grădiniței copiii au lucrat pământul, au măturat aleile, au plantat flori, au sădit pomișori. Se citea pe 
chipurile lor cât de mult le plăcea ceea ce făceau și cât de bucuroși erau că își înfrumusețează spațiul 
de joacă și curtea grădiniței lor. Emoții puternice și profunde au simțit și când au călătorit în trecut, 
pe timpul dacilor și romanilor la Muzeul Porților de Fier și au văzut cum arătau îmbrăcămintea, 
vasele, bijuteriile, produsele naturale folosite, armele specifice acelei perioade, au interacționat cu ele 
și s-a văzut încântarea că au purtat pentru o clipă haine strămoșilor și mândria că sunt și ei pui de daci 
și de romani. Cele mai așteptate și întâmpinate cu drag au fost sărbătorile și aniversările copiilor. 
Pentru copii sunt un prilej de destindere, de bună dispoziție, cultivând interesul apartenenței la 
colectivitatea din care fac parte. Totodată i-am încurajat să-și stăpânească emoțiile provocate de 
prezența spectatorilor. Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde 
de talentul educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare 
resursele de care dispune grupa de copii. Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea 
și de a-i pregăti pentru viață atât cu ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât 
și prin activitățile extrașcolare.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
• Bruner, J.S.- Procesul educației intelectuale, Editura Științifică, București, 2007  
• Cernea, Maria- Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ, în ,,Învățământul primar” nr.1 /2000, Editura Discipol, București  
• Ciubuc, Iuliana, - Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011 
• Ionescu, M. Chis, - Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012 
  



 
INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU  
PREDAREA ȘI EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. GRASU MARIANA 

 
 Învățarea, ca act, proces sau experiență de a dobândi cunoștințe, abilități și atitudini care se 

întâmplă de-a lungul vieții unui om este influențată inevitabil de progresul tehnologiilor informației 
și comunicațiilor.  

După cum a propus Luciano Floridi în „The Online Manisfesto” (Floridi, 2015), experiențele 
noastre zilnice într-o societate hiperconectată și digitală modelează modul în care interacționăm cu 
ceilalți și cu mediul nostru și modul în care ne percepem pe noi înșine și realitatea. Aceste schimbări 
în comportamentul și percepția noastră au un impact clar asupra așteptărilor noastre despre învățare 
și rolul instrumentelor interactive în susținerea învățării. 

Omniprezentul computing social și mobil, realitatea virtuală, augmentată și mixtă, spațiile 
interactive, robotica și jocurile serioase (gamification) promit oportunități unice de predare și învățare 
în abordarea provocărilor educaționale ale secolului XXI. 

Folosim instrumente digitale în procesul de predare-învățare-evaluare pentru ca însușirea 
cunoștințelor să fie atractivă pentru elevi.vPredarea online presupune mult mai mult decât folosirea 
unui dispozitiv conectat la internet în locul unei săli de clasă. Este nevoie, de asemenea, de adaptarea 
modului de predare și de interacțiune cu elevii la noile cerințe. 

 În actualul context, educația în era digitală poate fi asimilată conceptului de educație digitală 
care în sens general poate fi definită ca utilizarea inovatoare a instrumentelor și tehnologiilor digitale 
în procesul didactic și este adesea denumită educație bazată pe tehnologia informațiilor și a 
comunicării sau e-learning. Explorarea utilizării tehnologiilor digitale oferă profesorilor posibilitatea 
de a proiecta oportunități de învățare dinamice la orele pe care le predau, iar acestea pot lua forma 
unor ore mixte (blended-learning) sau complet online. 

Predarea online nu presupune doar o schimbare de mediu fizic – de la clasă, la propriul 
dormitor. Este nevoie să le oferim un alt tip de stimulare în timpul cursurilor. Trebuie folosite 
instrumente digitale care pot face predarea mai dinamică și interactivă, care le permit elevilor să 
răspundă la întrebări altfel decât prin clasica ridicare a mâinii și care pot transforma evaluarea 
cunoștințelor într-o activitate distractivă.  

Aplicațiile pentru chestionare sau sondaje de opinie pot fi utile atunci când dorim să aflăm 
opinia elevilor despre un anumit subiect, dar și atunci când doriți să testați nivelul de cunoștințe. 
Instrumentele Mentimeter și PollEverywhere pot fi folosite în diferite momente ale cursului. 

De exemplu, la începutul cursului, pot fi utile pentru a afla care sunt așteptările elevilor, care 
este nivelul actual de cunoștințe despre o anumită temă, ce concepte asociază cu un anumit cuvânt 
sau în ce măsură sunt de acord cu o afirmație, pe o scală de la 0 la 10, de exemplu. 

În timpul cursului, aplicațiile pot fi utilizate pentru a testa nivelul de cunoștințe al elevilor (prin 
adresarea de întrebări cu răspunsuri multiple). Totuși, în acest caz, cele două platforme sunt adecvate 
pentru un număr redus de întrebări (1-3); pentru a crea teste cu un număr ridicat de întrebări, sunt mai 
potrivite aplicațiile pentru evaluarea cunoștințelor. 



La finalul orei de curs, aceste instrumente digitale pot fi folosite pentru a obține feedback cu 
privire la curs (prin răspunsuri deschise sau prin acordarea de note) sau pentru a le permite elevilor 
să adreseze întrebări. 

Utilizarea unor instrumente digitale poate transforma testarea cunoștințelor într-o activitate 
distractivă și interactivă, reducând anxietatea pe care mulți elevi o resimt atunci când aud cuvântul 
„test”. Aceste aplicații sunt folositoare mai ales pentru recapitulări sau învățarea prin joc. Kahoot! 
este un instrument foarte bun pentru testarea cunoștințelor tuturor elevilor, în timp real, la curs. Este 
nevoie de prezența profesorului pentru ca elevii să vadă întrebările. Alte aplicații, precum Educaplay, 
Quizizz sau LearningApps, pot fi utilizate atât la curs, cât și în afara lui (de exemplu, ca temă de 
casă), deoarece pot fi accesate oricând printr-un link oferit de profesor.  

Scopul școlii nu este numai acela de a dobândi informații din diferite domenii, ci și acela de a 
le permite elevilor să gândească critic, să își exprime opiniile sau sentimentele într-un cadru sigur și 
să formeze relații. Două instrumente digitale care pot facilita atingerea acestor scopuri: Padlet și 
Checkin. 

Padlet le oferă elevilor posibilitatea de a lucra în echipă și de a aduna idei în timp real, 
eliminând unele probleme care apar, de obicei, în mediul fizic (inhibiția sau frica de a fi judecat, 
nevoia de a aștepta să ne vină rândul să vorbim). Fiind o aplicație pentru gândire creativă, poate fi 
utilizată în diferite moduri, scopul depinzând doar de creativitatea profesorului. Checkin este un 
instrument care generează întrebări ce pot fi folosite pentru a destinde atmosfera sau pentru a-i ajuta 
pe elevi să se cunoască mai bine între ei. 

Instrumentul cel mai apropiat de o tablă obișnuită este Classroomscreen – o tablă digitală care 
vă permite, pe lângă adăugarea de texte, să faceți cursurile mai interactive. Ca o alternativă la 
prezentările PowerPoint, propunem atât profesorilor, cât și elevilor, platforma Prezi. Cu ajutorul 
instrumentului MindMup puteți crea mind maps (hărți mentale care ilustrează modul în care sunt 
relaționate diferite concepte), iar platforma Textfixer poate fi utilizată (și) pentru a genera liste 
aleatorii – utile, de exemplu, când vrem să împărțim elevii pe echipe. 

Câteva platforme online construite pentru examinare: 
Google Forms - una dintre cele mai populare metode de chestionare online. Modelul testului 

clasic din clasă este ușor de adaptat în cadrul acestei aplicații. Întrebarile pot fi grilă, cu unul sau mai 
multe răspunsuri corecte, sau pot fi întrebări cu răspuns liber.  

Kahoot! - platformă recomandată pentru evaluarea rapidă a cunoștințelor (echivalentul testului 
“fulger” de la clasă). Întrebările sunt adresate câte una, pe rând. Ele sunt de tip grilă și cer, de obicei, 
răspuns în timp scurt (câteva secunde).  

Microsoft Teams - platformă creată pentru meeting-uri online. Cele mai multe sisteme 
educaționale au apelat la ea pentru organizarea cursurilor pe timpul pandemiei. Platforma oferă și o 
tablă virtuală cu ajutorul căreia participanții pot fi evaluați în mod asemănător cu clasicul “ieșit la 
tablă” din sala de clasă.  

Astăzi, varietatea de tehnologii disponibile pentru a sprijini învățarea și predarea este atât de 
largă încât să decidem ce să folosim, cum să le integrăm în clasă și la ce rezultate să ne așteptăm este 
o problemă complexă. Un mediu de învățare susținut tehnologic nu este eficient de la sine; trebuie 
adoptat de către educatori, educați și alte părți interesate, având în vedere idealul educațional, 
obiectivele, atitudinile și așteptările lor. 
  

https://kahoot.com/
https://www.educaplay.com/
https://quizizz.com/
https://learningapps.org/
https://padlet.com/
https://checkin.daresay.io/
https://classroomscreen.com/
https://prezi.com/
https://www.mindmup.com/
https://www.textfixer.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.it/
https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-teams/group-chat-software
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IMPORTANŢA ACTIVITAŢILOR EXTRAŞCOLARE  

REALIZATE IN PANDEMIE 
 

GRAURE FLORENTINA DANIELA 
 ȘCOALA GIMN. NR. 1 OINACU 

 
 În societatea contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul 

trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi 
creaţie in activitatea didactică. 

Obiectivul general este acela de a promova activitatile extrascolare ca factor cheie în 
dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii 
dar şi de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori 
în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul 
lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Utilizarea activitatilor extrascolare în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea 
scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

 Activitățile extrașcolare realizate in pandemie au fost foarte importante pentru dezvoltarea 
armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acestea au ajutat elevii la formarea unei 
atitudini pozitive față de învățare, aceștia au avut performanțe școlare mai ridicate, li s-au format 
abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate 
acestea, activitățile extrașcolare realizate in pandemie au avut efect si asupra stimei de sine, iar 
sentimentul de împlinire a fost mult mai ridicat. 

 Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc., care anul acesta s-au desfasurat in mediul online. Iată câteva caracteristici de bază ale 
activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
 Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități in pandemie i-au ajutat să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului 
comportament în comparație cu al celorlalți. 

 Activitățile extrașcolare in pandemie au ocupat un loc important în ansamblul influențelor 
educative. Participarea la acest tip de activități au lărgit orizontul cultural al elevilor, completând cu 
noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc 
de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de 
formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber datorita pandemiei, sunt 
propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 



 O altă particularitate a activităților extrașcolare desfasurate in pandemie, de o reală importanță, 
au constituit legătura acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților 
extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Importanta în derularea 
acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de 
desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

 Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

 Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare in 
pandemie a fost dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li s-a oferit elevilor un alt mod de însușire 
a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI 
 

 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: GRECU ALINA - ELENA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRATA, JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 
 În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Ce ar putea fi mai natural decât 

includerea activităților extracurriculare de divertisment, sportive, artistice sau tehnico-aplicative în 
educația elevilor?Printre altele, destinate relaxării elevilor, activitățile extracurriculare reprezintă, de 
asemenea, instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună integrare a acestora in societate. 
Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la activități colective fizice sau tehnico-
aplicative este cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să construiască relații cu 
colegii de clasă sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale. Nu mai vorbim de faptul că, 
dacă elevii participă pe deplin la viața școlii, se vor simți mai confortabil și, prin urmare, vor fi mai 
motivați să studieze. Pentru mulți părinți, aceste activități ajută și la educarea copiilor, făcându-i 
sociabili și responsabili.  

 Activitățile extracurriculare prietenoase și foarte amuzante sunt foarte importante în viața de 
zi cu zi a elevilor. Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de 
perseverență și responsabilitate în cadrul grupului. Instituțiile cu o rată ridicată de abandon școlar 
sunt, în cea mai mare parte, cele care nu acordă o mare importanță acestor programe. Private sau 
publice, multe școli, din păcate, nu dispun de mijloacele logistice și / sau financiare pentru a oferi 
elevilor lor o gamă largă de activități extracurriculare.  

 Cercetările recente arată importanța activităților extrașcolare, în special în ceea ce privește 
contribuția la consolidarea aspirațiilor educaționale și motivația copilului. În prezent, tot mai mulți 
tineri participă la activități sportive, culturale sau de agrement extrașcolare. Școala este încă locul 
favorit pentru ca elevii să practice activități socio-culturale, cum ar fi cluburi de șah sau poezie și 
literatură, teatru, robotică etc.. În plus, activitățile sportive sunt una dintre activitățile extracurriculare 
preferate practicate de mulți elevi. Sportul stimulează creierul și dezvoltă dinamism și reacție sporită 
la copii. Specialiștii subliniază importanța practicării sportului, menționând că activitatea fizică poate 
îmbunătăți concentrarea elevilor. Părinții ar trebui să încurajeze și să încurajeze copiii să se angajeze 
în activități extrașcolare. În funcție de școală, aceste activități pot fi gratuite sau plătite, organizate de 
personalul școlii, de asociația părinților sau chiar de o altă organizație, cum ar fi o organizație 
nonprofit. 

 Pentru a beneficia elevul, este important ca activitatea extracurriculară să fie plăcută. Copilul 
sau adolescentul trebuie să aibă libertatea de alegere, iar părinții săi îi pot ajuta, bineînțeles, să-și 
stabilească preferințele vorbind cu el. Un alt mod de a ajuta elevii să profite la maximum de activitățile 
lor extrașcolare este organizarea de cursuri deschise și prezentări de activități. În acest fel, aceștia pot 
obține o idee mai bună despre ceea ce se află în spatele numelui dat activității, despre resursele 
educaționale oferite. 

 Pe baza participării voluntare, scopul principal al activităților extracurriculare este acela de a 
oferi un moment plăcut elevilor interesați. Având în vedere diversitatea talentelor elevilor și a 
intereselor personale, școlile oferă o gamă variată de activități extrașcolare. Scopul este de a promova 
împlinirea tuturor, aceste activități trebuie să se potrivească cu gusturile, dar și cu aptitudinile sau 
abilitățile copiilor și adolescenților. Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o 
obligație. Acestea aduc plăcere elevului. Aceste activități au mai multe efecte pozitive pentru elevul 
care participă. Este o adaptare școlară și socială, dezvoltarea rețelei sale sociale, o mai bună dispoziție 
și rezultate academice, evidențierea și dezvoltarea talentelor sale și consolidarea aspirațiilor sale 
educaționale.  

 Beneficiile activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se 
depășească pe ei înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități 



sociale care le vor sluji toată viața. Copilul trebuie să fie recunoscut, să fie apreciat. El are nevoie să 
vadă ochii părinților săi strălucind și să simtă că sunt mândri de el.  

 Participarea la activitățile extracuriculare nu este totuși fără provocări. Pe de o parte, accesul 
la aceste activități este adesea limitat și uneori bazat pe criterii de performanță care pot descuraja unii 
elevi. În plus, școala poate să nu poată oferi o gamă largă de activități care să satisfacă gusturile și 
interesele unei mari majorități a elevilor. Înscrierea pentru anumite activități implică uneori taxe, ceea 
ce limitează și accesibilitatea. Participarea la activități extrașcolare este adesea menționată ca o 
strategie eficientă de combatere a părăsirii timpurii a școlii.  

 De ce participarea la activitățile extracurriculare este atât de benefică pentru adaptarea 
educațională și socială a tinerilor? Au fost identificate mai multe dimensiuni ale acestor activități. În 
primul rând, participarea este de obicei voluntară; prin urmare, tinerii aleg activitățile bazate pe 
propriile interese. În plus, aceste activități oferă un mediu sigur și supravegheat după orele de școală. 
Ele pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școală. Elevii pot 
dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de exemplu, simțul lor 
de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel interpersonal, aceste 
activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru activitate cât și cu 
ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție de specificul acestora. 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

GRECU CORNELIA ANA 
COLEGIUL NAȚIONAL „C. D. LOGA” CARANSEBEȘ 

 
TITLUL PROIECTULUI: ATELIER DE AUTOCUNOAȘTERE PRIN ARTĂ 
Perioada de implementare: Săptămâna Altfel 
Număr membrii implicați: 5 grupe a câte 20 de elevi de gimnaziu/liceu 
Rezumatul proiectului: 
În cadrul acestui atelier, elevii vor deveni conștienți de faptul că: exprimarea prin artă relaxează 

mintea și corpul, crearea de artă încurajează gândirea creativă, procesul artistic dezvoltă aptitudinile 
de rezolvare a problemelor, arta mărește încrederea în sine, arta crește conectivitatea și flexibilitatea 
creierului, mărește empatia, toleranța și emoțiile pozitive, exprimarea prin artă ușurează simptomele 
bolilor acute sau cronice. Proiectul se bazează pe nevoia fiecărui om de a se cunoște și a se accepta 
pe sine, de a evolua înspre cea mai completă formă a sa. Activitățile propuse se pliază pe nevoia 
elevilor de a-și descoperi liniștea interioară, de creștere a stimei de sine și a încrederii în propria 
persoană, de a face față diverselor provocări cotidiene, dând dovadă de calm și flexibilitate în gândire, 
de a ști cum să-și exprime emoțiile pozitive sau negative fără a se confrunta cu sentimentul de 
vinovăție sau frustrare.  

Descrierea activităților: 
ACTIVITATEA 1- SĂ EXPRIMĂM EMOȚII ÎN CULORI ! (20 de minute) 
A. Să exprimăm o emoție negativă cu ajutorul culorilor 
⚫ Alegeți o emoție din lista de mai jos, o emoție pe care o resimțiți des, care vă deranjează și 

căreia nu știți cum să îi faceți față  
⚫ Simțiți emoția cât mai intens în interiorul vostru (folosiți imaginația pentru a o evoca); 
⚫ Folosind culorile, fără să gândiți sau să analizați prea mult, exprimați emoția pe o coală albă. 

Puteți trasa linii, hașura, colora.  
Emoții negative: FRICA MÂNIA TRISTEȚEA  
 VINOVĂȚIA EPUIZAREA INVIDIA 
Mesajul emoțiilor negative: 
⚫ Emoțiile negative sunt naturale, normale și ne însoțesc întreaga viață. 
⚫ Le simțim cu un scop, deși sunt neplăcute, ele sunt foarte importante. 
⚫ Emoțiile negative trebuie recunoscute și acceptate. 
⚫ FRICA – ne învață să ne pregătim mai bine și să avem încredere în noi. 
⚫ MÂNIA – ne învață să nu impunem regulile noastre altora, să acceptăm că avem valori 

diferite. 
⚫ TRISTEȚEA – apare atunci când credem că lipsește ceva, vedem paharul jumătate gol. 
⚫ VINOVĂȚIA – ne arată că ne-am încălcat standardele de viață. 
⚫ EPUIZAREA – ne învață să stabilim priorități, să facem lucrurile pe rând. 
⚫ INVIDIA - ne transmite că nu ne apreciem și nu ne considerăm valoroși. 
B. Să exprimăm o emoție pozitivă cu ajutorul culorilor 
⚫ Alegeți o emoție din lista de mai jos, o emoție pe care o resimțiți des, care vă place în mod 

deosebit; 
⚫ Simțiți emoția cât mai intens în interiorul vostru (folosiți imaginația pentru a o evoca); 
⚫ Folosind culorile, fără să gândiți sau analizați prea mult, exprimați emoția pe o coală albă.  
Emoții pozitive: BUCURIA IUBIREA SURPRIZA 
Emoțiile pozitive  
⚫ Ne ajută să trăim o viață frumoasă și împlinită. 
⚫ De obicei le simțim ca răspuns la mediul înconjurător, dar 



⚫ Le putem trezi în interiorul nostru în mod intenționat, atunci când: 
 Apreciem, lăudăm. 
 Suntem recunoscători, mulțumim. 
 Ne gândim sau ne imaginăm ceea ce ne place. 
 Facem ceea ce ne place. 
 Iertăm din toată inima. 
 Ajutăm cu drag. 
ACTIVITATEA 2- Exercițiu de autocunoaștere  
A: Folosind o coala A4 albă şi un creion, desenăm fără să ne gândim foarte mult, cum dorim, 

următoarele elemente: 
⚫  Un copac. O casă. Un soare. Un râu. Un şarpe. 
Timp de lucru: 10 minute.  
Interpretare: 
Copacul reprezintă prezenţa feminină cea mai apropiată din viaţa ta, MAMA. 
În cazul în care copacul desenat este cu mult mai înalt decât casa, înseamnă că relaţia cu mama 

ta este una bazată pe respect. Atitudinea faţă de mama ta este una de admiraţie şi consideraţie. În 
cazul în care copacul desenat se află la acelaşi nivel cu casa desenată, acest lucru desemnează o relaţie 
frumoasă pe care o ai cu mama ta, o relaţie ca de la egal la egal, în care o percepi pe mama ta ca pe o 
prietenă apropiată. În cazul în care ai desenat copacul mult mai scund decât casa, acest lucru poate 
arăta faptul că relaţia cu mama ta nu este tocmai cea ideală. Foarte probabil că nu eşti prea apropiat 
de mama ta şi că nu iţi deschizi sufletul faţă de ea.  

Casa desenată te reprezintă pe tine şi relaţia ta cu lumea exterioară. De asemenea, aspectul 
casei este şi el relevant pentru modul tău de a fi în sensul în care el simbolizează 
simplitatea/complexitatea caracterului tău. 

Dacă desenul tău este unul simplu, schiţat în câteva linii, fără turnuleţe, ţiglă pe casă, etc, 
însemnă că ai o fire simplă. Dacă reprezentarea ta grafică a casei este complexă, înseamnă că ai o 
personalitate complexă, complicată. Dacă în desenul pe care l-ai efectuat, casa are ferestrele şi uşile 
deschise înseamnă că eşti o persoană receptivă şi deschisă către tot ce înseamnă nou, schimbare, 
lumea exterioară. Dacă în desenul tău casa dispune de ferestre şi uşi, însă acestea sunt închise, 
înseamnă că eşti o persoană care acceptă cu greu noul, schimbarea, necunoscutul. Te simţi confortabil 
mai ales atunci când te afli în lumea ta, o lumea pe care o cunoşti şi cu care eşti familiar. 

 Soarele reprezintă personalitatea masculină cea mai marcantă din viaţa, TATĂL.  
Distanţa dintre soare şi casă indică gradul de apropiere dintre tine şi tatăl tău, cât de strânsă este 

relaţia dintre voi doi. Dacă ai desenat un soare care răsare sau un soare care este parţial ascuns după 
nişte nori, înseamnă că relaţia voastră nu este tocmai una apropiată. Dacă soarele este mare şi frumos, 
vizibil, amplasat deasupra casei sau cât mai aproape de ea, înseamnă că sunteţi foarte apropiaţi şi 
deschişi unul faţă de celălalt. În cazul în care soarele tău râde, zâmbeşte, are nas, gura, ochelari, acest 
lucru poate arăta faptul că tatăl tău este o persoană jovială şi plină de viaţă. Dacă soarele are o expresie 
tristă, înseamnă că tatăl tău este o persoană serioasă sau melancolică. 

Râul, nu reprezintă altceva decât pe prietenii tăi, iar distanţa dintre râu (=prieteni) şi casă 
(=TU) este relevantă pentru gradul de apropiere dintre tine şi prietenii tăi. 

Cu cât râul este mai aproape de casă, cu atât eşti mai apropiată de prietenii tăi. Cu cât râul este 
amplasat mai departe de casă, cu atât eşti mai depărtat de ei, preferi să ţii marea majoritate a 
cunoştinţelor şi prietenilor la distanţă. Dacă râul tău ocupă o suprafaţă considerabilă din foaia de 
hârtie, este lung şi lat, înseamnă că eşti o fire sociabilă, căreia îi place să aibă o mulţime de prieteni 
în jurul său. Dacă râul este îngust şi nu foarte lung, înseamnă că eşti o fire mai rezervată, selectivă cu 
cei pe care îl lasă în jurul său. Cercul tău de prieteni este unul restrâns. 

Şarpele are o semnificaţie aparte. El reprezintă problemele, grijile şi greutăţile cu care te 
confrunţi. 

Dacă ai desenat şarpele izolat, într-un colţ al foii de hârtie, cât mai departe de celelalte desene 
de pe hârtie, înseamnă că nu te laşi acaparat de probleme şi că ştii să le ţii la distanţă. Dacă ai desenat 
însă şarpele în interiorul, pe sau în preajma casei (CASA=TU), înseamnă că sursa problemelor tale 



eşti chiar tu. Dacă ai amplasat şarpele în copac, înseamnă că problemele cu care te confrunţi sunt 
legate de mama ta. Dacă ai desenat şarpele agăţat de soare sau în preajma lui, foarte probabil că 
problemele cu care te confrunţi au de-a face cu tatăl tău. În cazul în care şarpele se afla în râu, atunci 
îngrijorările cu care te confrunţi vin dinspre prietenii şi cunoştinţele tale. 



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. GRECU GIANINA,  
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” COPȘA MICĂ, SIBIU 

 
 În contextul educațional actual, activitățile extrașcolare joacă un rol foarte important în 

formarea fiecărui elev. Deși nu au fost fizic la școală, elevii și-au manifestat interesul pentru a-și 
continua activitățile recreative ce le dezvoltă imaginația.  

 Mediul în care au lucrat a fost unul inedit, transformându-și propria cameră în sală de clasă. În 
mediul lor familial și-au putut manifesta creativitatea, fie că au transformat o simplă foaie albă de 
hârtie într-un obiect colorat și ingenios cu care s-au lăudat în fața colegilor, fie că au citit o carte pe 
care au prezentat-o în mediul online, totul rezumându-se la satisfacția de a realiza ceva impunător 
chiar din interiorul propriei case. Copiii au o putere de adaptare impresionantă, ce a devenit 
molipsitoare pentru adulți, impunându-le o anumită conduită, o perfecționare continuă într-o eră a 
digitalizării. 

 Vremurile ne-au forțat să privim totul dintr-o altă perspectivă. Obiectele, care odinioară erau 
palpabile, au devenit virtuale, ochiul uman bucurându-se de frumos doar prin intermediul unui ecran. 
Adulți și copii deopotrivă au conlucrat la dezvoltarea stimei de sine, punând bazale unei gândiri 
sănătoase ce emană încredere, voință și dezinvoltură.  

 Totul a căpătat o altă formă, parcă am pătruns într-o altă dimensiune, într-un spațiu coordonat 
de virtual. Tradiționalul se strecoară cu timiditate prin această lume online, reușind să se impună cu 
succes. Mâinile hărnicuțe ale elevilor au scos la iveală adevărate opere de artă, ora de abilități practice 
mutându-se în casele tuturor. Ne-am bucurat de talentul elevilor, talent pe care poate nu-l 
descopeream prin intermediul predării tradiționale. Drumețiile, excursiile cu colegii de clasă au 
devenit și ele călătorii virtuale. Astfel, ne-am putut plimba virtual prin marile capitale ale lumii, prin 
muzee. 

  
 Toate aceste schimbări în mediul școlar ne-au oferit oportunitatea de a fi în rând cu vremurile. 

Dacă am mai avut o undă de scepticism, acum am depășit-o! 
  



 
EDUCAȚIA EXTRAȘCOLARĂ LA ELEVII PROVENIȚI DIN MEDII 

EDUCAȚIONALE DEFAVORIZATE 
  

 GRECU MIHAELA 
 ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ„EMIL GÂRLEANU” GALAȚI 

 
Educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării 

tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO, 2000). Înainte de orice, ea este o 
abordare strategică desemnată pentru a facilita succesul învăţării pentru toţi copiii. Prima cerinţă pe 
care o adresează educaţia incluzivă este descreşterea până la eliminare a excluderii în educaţie, cel 
puţin la nivelul pregătirii şcolare elementare. Aceasta propune prin asigurarea accesului, participării 
şi succesului învăţării în educaţia de bază de calitate, pentru toţi copiii. Şcoala de tip incluziv este 
şcoala de bază accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, a-
i transforma în elevi şi a-i deprinde şi abilita cu elementele esenţiale necesare integrării lor sociale. 

Pornind de la conceptul că şcoala incluzivă, ca unitate de învăţământ, aceasta include toţi copiii, 
indiferent de problemele lor fizice, de dezvoltarea intelectuală, de etnie, de nevoile speciale, fără a 
face diferenţe între ei, aceasta are ca obiectiv general organizarea procesului de învăţământ adaptat 
nevoilor tuturor copiilor, prin adaptarea mediului şcolar, prin diversificarea ofertei de servicii. 

 Un deziderat al educației incluzive este centrarea instruirii pe elev, care ar semnifica 
valorificarea tuturor „punctelor forte” ale instruitului și minimizarea efectelor „punctelor slabe”. 
Politicile educaţionale actuale susţin şi promovează principiul adaptării şcolii la nevoile şi capacităţile 
elevilor ţinând cont de obiectivele şi direcţiile de acţiune promovate atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional, preconizându-se crearea unui învăţământ de calitate, centrat pe elev şi pe nevoile, 
interesele şi cerinţele acestuia, asigurându-se egalitatea şanselor pe întregul parcurs şcolar, pentru toţi 
elevii. La baza abordării teoretice şi pragmatice a educaţiei şi a integrării/incluziunii, stă adevărul că 
sistemele şi practicile educative trebuie să ducă la activizarea autenticului potenţial psihic al fiecărui 
copil şi la accelerarea dezvoltării psihice a acestora, pe baza unor programe şi proiecte educative 
corective, compensatorii, formative şi personalizate, elaborate prin munca în echipă multidisciplinară. 
De aceea, este nevoie să se implementeze programe de egalizare a şanselor, de educaţie şi de 
dezvoltate a copiilor din medii educaţionale defavorizate. Este evident că educaţia incluzivă nu mai 
este înţeleasă ca suma iniţiativelor şi eforturilor în favoarea unor grupuri specifice sau unor categorii 
vizate, în mod special. 

Educaţia incluzivă, bazată pe munca în echipă, susţine necesitatea unei pedagogii 
socioconstructiviste, asociată unui model al practicianului reflexiv şi specializat. 

Principiile psihopedagogice au un caracter general-normativ, sistematic şi dinamic, deschis, 
bazate pe teze fundamentale, pe norme generale, care stau la baza proiectării, organizării şi 
desfăşurării activităţilor recuperatorii, compensatorii şi de predare-învăţare, în vederea realizării 
optime a obiectivelor educaţionale. În acest sens, profesorii devin co-dezvoltatori a unui curriculum 
incluziv, capabil de a răspunde cerinţelor şi nevoilor tuturor educabililor. Cadrul didactic devine 
liantul de bază, sursa unei gândiri în echipă, a unei munci susţinute în cadrul echipei multidisciplinare, 
în vederea elaborării şi dezvoltării colective a designului curricular, care contribuie la crearea unei 
vieţi mai bune pentru elevii din sistemul educaţiei incluzive. Consilierul, psihoterapeutul, specialiştii 
din domenii variate sunt profesioniştii care lucrează în colaborare cu echipa multidisciplinară de 
intervenţie, din care fac parte, pentru a răspunde nevoilor complexe ale persoanelor care solicită 
sprijin. Este foarte importantă relaţia bazată pe colaborare atât în echipa de profesionişti, cât şi între 
profesioniştii şi beneficiarii serviciilor şi familiile acetora. Atitudinile pozitive ale personalului din 
mediul educaţional faţă de incluziune şi faţă de diversitate trebue să se manifeste permanent, pentru 
a susţine independenţa şi calitatea vieţii, atât la nivelul instituţiei şcolare cât şi la nivelul societăţii. 

Noul sistem al educaţiei incluzive, la toate nivelurile şi ciclurile şcolare, nu mai este unul care 
răspunde separat nevoilor anumitor elevi, ci este unul care răspunde diverselor caracteristici specifice 



şi unice ale fiecărui elev, cu accent pe copiii cu risc de marginalizare sau provenind din medii 
defavorizate. 

Incluziunea nu este un simplu concept, aplicat doar la mediul şcolar. Din contră, problematica 
incluziunii, a diversităţii, este o sursă complexă de politici, dezbateri şi acţiuni sociale. Unul dintre 
dezideratele acestor politici este acela de a asigura o schimbare durabilă de mentalitate la nivel de 
societate faţă de persoanele cu dizabilităţi, schimbare care să se integreze în mai larga cerinţă a 
acceptării şi promovării diversităţii. 

Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea de a 
transmite elevilor informaţii şi un bagaj solid de cunoştinţe reprezintă un mediu prioritar pentru 
începerea şi implementarea politicii incluzive. Să ne gândim doar la perioada pe care un copil o 
petrece în şcoală. Aceste ore şi ani pot fi marcaţi de segregare, de excluziune sau pot fi marcaţi de 
efortul de a adapta metodele, tehnicile şi instrumentele de care dispune profesorul pentru a facilita 
integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în mijlocul copiilor fără CES. 

Trecând de la discuţia asupra beneficiilor educaţiei incluzive şi a locului ei în cadrul politicilor 
generale privind incluziunea educațională, este bine să specificăm faptul că vorbim de un proces, şi 
nu de un fapt. Această trecere a societăţii în general şi a şcolii în special către acceptarea diversităţii 
şi a educaţiei incluzive, este un demers de lungă durată. Din acest motiv este important să privim şi 
la mecanismele prin care acest proces este facilitat sau din contră, întâmpină rezistenţe din partea 
actorilor câmpului social, politic, educaţional. 

 Fiecare copil trebuie tratat ca parte din societate, dincolo de şi fără să conteze deficienţa sau 
dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare.Educaţia acestora reclamă o preocupare deosebită din 
partea tuturor factorilor implicaţi în această misiune fundamentală.  

Din punct de vedere ştiinţific, la baza abordării teoretice şi pragmatice a educaţiei incluzive, stă 
adevărul că sistemele şi practicile educative trebuie să ducă la activizarea potenţialului psihic real al 
fiecărui copil cu anumite dizabilităţi. Acest demers este posibil chiar dacă genetic, congenital, 
educaţional, familial, copiii au premise diferite de dezvoltare. Incluziunea lor, integrarea socială şi 
educarea acestora necesită solidaritate între instituţii şi oameni, compasiune, respectul acordat 
necondiţionat persoanei umane şi nediscriminare. 

Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi copii, fără nicio discriminare, presupune că nevoile 
fiecărui individ au importanţă egală. Aceste nevoi trebuie să stea la baza strategiilor pe termen lung 
făcute de societate. Egalizarea şanselor se referă la procesul prin care diversele sisteme ale societăţii 
(servicii, activităţi, informaţii etc.), sunt puse la dispoziţia tuturor şi, în particular, a persoanelor cu 
dizabilităţi. Egalizarea şanselor trebuie înţeleasă ca drept al persoanelor şi copiilor cu dizabilităţi de 
a rămâne în comunitate şi de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obişnuite de educaţie, 
sănătate, a serviciilor sociale şi de încadrare în muncă. 

Politicile educaţionale actuale susţin şi promovează principiul adaptării şcolii la nevoile şi 
capacităţile elevilor ţinând cont de obiectivele şi direcţiile de acţiune promovate atât la nivel naţional, 
cât şi internaţional, preconizându-se crearea unui învăţământ de calitate, centrat pe elev şi pe nevoile, 
interesele şi cerinţele acestuia, asigurându-se egalitatea şanselor pe întregul parcurs şcolar, pentru toţi 
elevii. La baza abordării teoretice şi pragmatice a educaţiei şi a incluziunii, stă adevărul că sistemele 
şi practicile educative trebuie să ducă la activizarea autenticului potenţial psihic al fiecărui copil şi la 
accelerarea dezvoltării psihice a acestora, pe baza unor programe şi proiecte educative corective, 
compensatorii, formative şi personalizate, elaborate prin munca în echipă multidisciplinară. În acest 
sens, este nevoie să se implementeze programe de egalizare a şanselor, de educaţie şi de dezvoltate a 
copiilor din medii educaţionale defavorizate. Este evident că educaţia incluzivă sau integrată nu mai 
este înţeleasă ca suma iniţiativelor şi eforturilor în favoarea unor grupuri specifice sau unor categorii 
vizate, în mod special. Noul sistem al educaţiei incluzive, la toate nivelurile şi ciclurile şcolare, nu 
mai este unul care răspunde separat nevoilor anumitor elevi, ci este unul care răspunde diverselor 
caracteristici specifice şi unice ale fiecărui elev, cu accent pe copiii cu risc de marginalizare sau 
provenind din medii defavorizate. 

Psihopedagogul, profesorul de psihopedagogie specială, profesorul educator, kinetoterapeutul, 
psihoterapeutul, specialiştii din școala noastră, sunt profesioniştii care lucrează în colaborare ca 



echipă multidisciplinară de intervenţie, pentru a răspunde nevoilor complexe ale elevilor.  
Este foarte importantă relaţia bazată pe colaborare atât în echipa de profesionişti din cadrul 

școlii, cât şi între profesioniştii şi beneficiarii serviciilor şi familiile acestora. Atitudinile pozitive ale 
personalului din mediul educaţional faţă de diversitate, trebuie să se manifeste permanent, pentru a 
susţine independenţa şi calitatea vieţii, atât la nivelul instituţiei noastre şcolare cât şi la nivelul 
societăţii, în vederea integrării optime a elevilor. 

Strategia educației și formării profesionale este complementară Strategiei Naționale de Învățare 
pe Tot Parcursul Vieţii 2015-2020 și Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și propune 
o viziune globală asupra dezvoltării/consolidării întregului sistem de educație și formare profesională 
adresat participanților la învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, din perspectiva calificărilor și 
competențelor, prezenta strategie propune o abordare conexată cu strategiile elaborate de Ministerul 
Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice în domeniul ocupării și echității sociale. 
Propunerea și parcurgerea unor asemenea programe contribuie la atingerea țintei strategice ca, până 
în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți să participe la programele de învățare de-a lungul vieții. 

Studiile realizate de diferite instituții, cu privire la nevoia de formare a cadrelor didactice, au 
scos în evidență următoarele:  

➢ Nevoia intrisecă de perfecţionare în profesiunea didactică prin cursuri de perfecţionare/ 
formare/dezvoltare;  

➢  Nevoia de dezvoltare personală;  
➢  Comunicare autentică, productivă;  
➢  Schimburi de experienţă în domeniul instruirii diferențiate; 
➢  Nevoia de a dobândi noi cunoştinte, noi metode de abordare;  
➢ Acumularea de credite profesionale;  
➢ Resurse financiare pentru organizarea activităţilor educaţionale;  
➢ Suport teoretic la oferta de cursuri pentru formarea continuă. 
Cursurile pe care profesorii din școala noastră le consideră ca fiind necesare în activitatea lor 

de la catedră /cabinet, sunt următoarele:  
➢ programe de formare referitoare la managementul conflictelor în clasa de elevi; 
➢ programe de formare referitoare la abordarea elevilor cu tulburări din spectrul autist(TSA);  
➢ programe de formare referitoare la stimularea motivației școlare; 
➢ programe de formare referitoare la consilierea copiilor și părinților;  
➢ programe de formare referitoare la tehnici de comunicare educațională. 
În ceea ce privește instrumentele și tehnicile inovative utilizate în practică la cabinetul 

psihopedagogic, vă prezint succint modalitatea de intervenţia terapeutică prin intermediul poveştilor. 
Poveștile terapeutice, indiferent de domeniul de intervenție (cognitiv, socio-afectiv sau psiho-

comportamental), îndeplinesc același rol: identificare de soluții sau schimbarea perspectivei. 
Aparent simple, acestea utilizează personaje umane sau animale care trăiesc întâmplări comune, 

cotidiene și reușesc întotdeauna să găsească soluțiile optime pentru rezolvarea diverselor situațiii-
problemă apărute. 

„A fost odată ca niciodată...” 
Cu siguranță, niciunul dintre noi nu a uitat serile copilăriei, când, cu ajutorul poveștilor, intram 

într-o lume magică în care totul devenea posibil, iar realitatea era așa cum ne-o doream. Identificându-
ne cu personajul preferat, traversând împreună scenarii și rezolvând probleme aproape imposibile, ne 
simțeam dintr-odată mai puternici, mai încrezători și mai fericiți. Poveștile au avut întotdeauna rol 
terapeutic, vindecător. 

Reprezentând cel mai eficient mijloc de comunicare cu subiecții (copii, adolescenți, adulți) care 
refuză să vorbească despre problemele cu care se confruntă, acestea creează cadrul perfect pentru a 
recunoaște, clarifica și chiar rezolva propriile temeri, frici, probleme comportamentale. 

Pentru o reușită garantată a intervenției terapeutice este foarte important ca noi, terapeuții, să 
dăm dovadă de creativitate, să construim personaje asemănătoae cu clienții noștri sau care se 
confruntă cu probleme similare cu aceștia și să nu uităm nicio clipă că implicarea activă a 
participanților în demersul recuperator este esențială și că transa în care ne introduc poveștile ne 



permite „să simțim, să vindecăm răni și să găsim puterea de a trece mai ușor peste situații dificile”.  
Potrivit definiţiei unanim recunoscute şi acceptate, motivaţia exprimă faptul că la baza condiţiei 

umane se află întotdeauna, un ansamblu de mobiluri – trebuinţe, tendinţe, efecte, interese, intenţii, 
idealuri – care susţin realizarea anumitor acţiuni, fapte, atitudini sau „totalitatea mobilurilor interne 
ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conştientizare sau neconştientizate, simple trebuinţe 
fiziologice sau idealuri abstracte”. Mobilurile sunt cele ce exprimă o prioritate în alegerea 
comportamentului prin intermediul căruia individul să-şi poată exprima deplina motivaţie. Motivaţia 
rămâne motorul conduitei individului, raţiunea care declanşează faptele, actele şi reacţiile, întrucât îi 
accentuează comportamentul. Motivaţia vizează întregul organism, nu se poate obţine o sumă a 
motivării elementelor componente. 

În concepţia lui Maslow, omul este o fiinţă care doreşte tot mai mult, iar ceea ce doreşte el 
depinde de ceea ce are deja. Astfel, trebuinţele umane sunt aranjate în funcţie de importanţa lor, pe 
mai multe trepte fiind prezentat un model cu cinci trepte ale trebuinţelor, iar ulterior cu opt categorii. 
Baza piramidei este dată de necesităţile care reclamă prioritate la satisfacere pentru ca apoi, cu cât 
urcăm spre treptele superioare intensitatea să scadă. 

În teoria ERG a lui Alderfer, modelul ERG cuprinde trei nevoi: 
➢ Nevoile existenţiale care sunt satisfăcute prin condiţiile de muncă decente, securitatea 

muncii, salariu adecvat; 
➢ Nevoile relaţionale – care implică relaţiile informale şi formale cu colegii, şefii şi 

subordonaţii.; 
➢ Nevoile de dezvoltare care se referă la aspiraţiile de creştere, dezvoltare şi de împlinire a 

potenţialului creativ. 
Profesorii din școala noastră, pe lângă pregătirea în specialitate trebuie să aibă și o puternică 

motivaţie privind participarea la programe de formare alternative care să le furnizeze competenţele 
necesare atingerii obiectivelor propuse în planurile de intervenție personalizată. La nivelul 
profesorilor se doreşte promovarea unui parteneriat deschis şi flexibil între beneficiarii direcți și 
indirecți ai educației, o bună comunicare cu echipa managerială, cu reprezentanții comunității, o bună 
comunicare interinstituţională. 

În cele din urmă, principalele motive pentru care cadrele didactice nu participă la activități de 
dezvoltare profesională sunt nepotrivirea cu programul de lucru și lipsa stimulentelor de participare 
la astfel de activități. Oricare dintre aceste bariere ar putea explica ratele scăzute de participare la 
activități de dezvoltare profesională. Dacă profesorii nu au timpul necesar sau un program de lucru 
flexibil sau dacă nu sunt oferte disponibile, atunci le va fi foarte greu să participe. Stimulentele ar 
putea include și recunoașterea în fața colegilor sau o legătură cu planul de dezvoltare a unui cadru 
didactic ce i-ar putea motiva să participe la activități de dezvoltare profesională.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

– ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GRIGA LAURA CLAUDIA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 12 TÂRGU MUREȘ 

 
Activităţile extracurriculare au o mare importanță în cadrul procesului instructiv-educativ 

deoarece contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea și consolidarea înclinaţiilor 
şi aptitudinilor preşcolarilor precum și la organizarea într-un mod raţional a activităţilor copiilor. 

 Preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism deoarece aceste activități au un 
caracter distractiv pe de o parte, dar și formativ pe de altă parte; iar la grădiniță totul se învață prin 
intermediul jocului. Activitățile extrașcolare lărgesc orizontul cultural al copiilor și completează cu 
noţiuni noi volumul de cunoştinţe deja însuşite la celelalte activităţi curriculare. Participarea 
preșcolarilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţei constituie un mijloc foarte bun de 
formare al competenţelor și aptitudinilor, dezvoltarea acestor capacități fiind foarte important încă 
din primii ani de viață. 

Valenţele formative ale activităţilor extracurriculare se extind asupra tuturor comportamentelor, 
lărgind sfera informaţională, pornind trăiri afective şi oferind oportunitatea exersării conduitei moral-
civice a preșcolarilor. O componentă specifică a acestor activităţi este faptul că stimulează spiritul de 
iniţiativă şi cuprind o încărcătură afectivă puternică. 

Activitățile extracurriculare sunt apreciate de către copii si de către ceilalți parteneri ai actului 
educationali în măsura în care îndeplinesc o serie de condiţii : 

✓ valorifică şi dezvoltă aptitudinile și competențele copiilor; 
✓ organizează timpul liber într-un mod relaxant, plăcut; 
✓ formele de organizare ale activităţilor extracurriculare au caracter recreativ, distractiv, dar 

urmăresc şi un scop educativ; 
✓ munca desfăşurată în grup are un efect pozitiv, creează un sentiment de siguranţă, încredere 

și apartenență la o comunitate; 
Activitatea extracurriculară ,,Minte sănătoasă în corp sănătos” a fost adaptată la metodologiile 

activitatilor extracurriculare, la nevoile si conditiile impuse de grădinița de acasă a copiilor din ciclul 
preșcolar. 

Ne-am concentrat pe diseminarea în rândul familiilor preșcolarilor a recomandărilor 
Organizatiei Mondiale a Sanatatii – OMS. Sfaturile noastre cu recomandările specifice acestor luni 
de izolare acasă privind igiena personală a întregii familii, necesitatea activitatilor fizice zilnice 
precum și a unei alimentații echilibrate, în primul rând, dar si crearea de programe variate de stimulare 
și orientare acasă a copiilor de către cadrele didactice, toate acestea însoțite de materiale informative 
ușor de implementat online, atractive pentru preșcolari". 

Am organizat zilnic un program de mișcare pe platforma utilizată de unitatea noastră - activități 
esențiale pentru păstrarea sănătății și a condiției fizice dar și pentru un moral ridicat. 

Proiectul intitulat ,,Arta din farfurie” a demonstrat cât de mult le place copiilor să bucătărească 
zilnic și cât de pricepuți sunt la pregătirea unor sandwich-uri vesele și sănătoase, pregătindu-și cu 
creativitate gustările preferate cu legume proaspete. De asemenea, cu ocazia sărbătorilor pascale vom 
lansa provocarea părinților și preșcolarilor de a posta filmulețe și poze din timpul pregătirilor pentru 
masa de Paște, condiția principală fiind folosirea alimentelor - ingredientelor sănătoase și în principal 
a legumelor și fructelor. 

Materiale bazate pe informațiile educaționale despre igienă, sporturi, nutriție si hidratare, 
accesibile tuturor și inspirate de pe anumite site-uri au fost postate pe platformă și la îndemâna tuturor. 
Aceste obiceiuri trebuie încurajate în rândul copiilor de la vârste fragede de către familie, grădiniță și 
comunitate, pentru ca atunci când vor devein adulți să facă alegeri mai sănătoase.  



Atât copiii, cât si părinții au primit foarte bine activitațile și s-au implicat cu drag având un 
feed-back pozitiv pe toată durata acestei acțiuni. Activitatile i-au antrenat atât pe preșcolarii implicati 
dar si pe cei de lângă ei să își arate maiestria și talentul în bucătărie având totodată convingerea că 
schimbând experiențe, formăm obiceiuri sănătoase. 

Acum, când traversăm o perioadă atipică și copiii au nevoie de continuitate în educație, am 
încercat prin activități sugestive și orientative să îndrumăm de la distanță aceste tipuri de activități și 
având și sprijinul partenerului nostru principal în educație – familia, am reușit să le adaptăm la limitele 
impuse de pandemie. 
  



 
ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 -MIHAI EMINESCU, PRIETENUL COPIILOR- 
 

PROF. GRIGORAȘ ANCA-MARIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BOTOȘANI 

 
TEMA: Mihai Eminescu, prietenul copiilor 
DATA: 15 ianuarie 2020 
SCOPUL: Celebrarea zilei de naştere a „Luceafărului” poeziei româneşti 
GRUPA: mare  
 
ARGUMENT 
Omul deplin al culturii româneşti, Mihai Eminescu, a fost o apariţie deosebită în literatura 

secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent romantic european. Ceea ce singularizează creaţia 
eminesciană este acea capacitate uriaşă de a întoarce timpii istoriei, de a construi forme alăturate 
spaţiale şi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat pintr-o filiaţie de profunzime cu cel folcloric. 

Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a 
întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere de 
reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre absolut, 
sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare iluzorie de a-şi 
oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este atributul antumelor şi a 
postumelor. 

Eminescu a fost si va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an organizăm diferite 
manifestări comemorative în cinstea celui care a fost numit Luceafărul poeziei româneşti, Mihai 
Eminescu. 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 
- Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 15 ianuarie; 
- Dezvoltarea sentimentelor de dragoste faţă de valorile naţionale şi faţă de carte; 
- Dezvoltarea expresivităţii şi a simţului artistic prin abordarea creaţiei eminesciene. 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: : 
- să recite poezii din creaţia lui Mihai Eminescu; 
- să colaboreze în cadrul grupei în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru; 
- să realizeze desene pe tema dată; 
- să menționeze rolul important pe care îl joacă cartea în viaţa noastră. 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR  
Activitatea extracurriculară s-a desfășurat on-line pe Google Meet..... 
 
– Să-l cunoaştem pe Eminescu – 
- Cunoaşterea creaţiei lui Mihai Eminescu 
- Prezentarea datelor despre poet  
- Vizionarea unui material realizat în PowerPoint despre viaţa poetului 
– Cele mai frumoase poezii – 
- Lecturarea unor poezii: - ,,Somnoroase păsărele” 
 - ,,La mijloc de codru” 
 - ,,Ce te legeni...” 
 - ,,Luceafărul” – selectiv 
– Eminescu în desenele copiilor – 



- Realizarea unor desene inspirate din creaţia poetului -„Somnoroase păsărele”,,La mijloc de 
codru” 

- „Turul galeriei” – Expoziţie cu desenele copiilor 
– Să ne amintim de Eminescu – 
- Cine şi ce poartă numele marelui poet ( şcoli, străzi, bancnote cu chipul lui Eminescu...) 
- Impresii ale copiilor despre activitate. 
 
Toţi copiii vor purta ecusoane în ziua în care-l sărbătorim pe Eminescu.... 

  



 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 
 

PROFESOR MIRELA GRIGORE 
 COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRI” GALAȚI 

 
Educabilitatea este una dintre caracteristicile cele mai importante ale ființei umane. 
Din perspectivă sociopedagogică, prin educabilitate desemnăm capacitatea omului de a fi 

receptiv la influențele educative și de a realiza, pe această cale, acumulări progresive concretizate în 
diferite structuri de personalitate. 

În contextul unei societăţi care progresează rapid, operând modificări de formă şi de fond la 
nivelul tuturor subsistemelor sale, învăţământul îşi asumă o nouă perspectivă de funcţionare şi 
evoluare. Parteneriatul şcoală–familie devine o prioritate a strategiilor orientate spre dezvoltarea 
procesului educaţional de calitate. Instituţiile de învăţământ, fiind asigurate cu specialişti în domeniul 
educaţiei, devin centre cointeresate în iniţierea, coordonarea, menţinerea şi dezvoltarea 
parteneriatului. Acestea ar necesita un suport concret în ceea ce priveşte cadrul legislativ şi de 
încurajare, creare a unor condiţii la nivel de comunitate pentru a orienta şi a stimula instituţiile sociale 
comunitare în direcţia unei colaborări şi interacţiuni cu unităţile de învăţământ în scopul realizării 
sarcinilor educaţiei şi integrării sociale a generaţiei în creştere. Informarea şi formarea părinţilor în 
ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, drepturile de care dispune pentru educaţia copilului, importanţa 
atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională 
și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor 
impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților 
în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament 
școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să 
împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală 
a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare 
foarte strânsă.  

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

Modele privind asigurarea relaţiilor de colaborare şi comunicare cu părinţii prezintă 
instrumente cheie de stabilire a dialogului constructiv. În acest scop este necesar un dialog între 
profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar 
competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să 
fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii, şcolile trebuie să asigure 
(asociaţiilor) părinţilor asistenţa necesară. Pentru o cooperare eficace se consideră necesară adoptarea 
unor comportamente corespunzătoare de către membrii consiliului profesoral: comunicarea liberă de 
informaţii, toleranţa când limbajul profesional nu este înţeles de nespecialişti (dintre părinţi), 
încurajarea dezbaterilor pe probleme educaţionale majore (şi nu doar discuţii pe probleme 
administrativ-gospodăreşti), considerarea reciprocă a părinţilor şi profesorilor ca parteneri. 

În Raportul cu privire la relaţiile dintre şcoală şi familie realizat în ţările Comunităţii Europene, 
bazat pe cercetări comparative, documentare şi empirice (prin ancheta de opinie cu chestionare 
aplicate pe un lot de 1744 de conducători de instituţii şcolare) sunt reflectate patru motive pentru care 
şcoala şi familia converg în nevoia de a stabili legături între ele: 



a) părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor, legislaţia reflectând astfel libertatea 
părinţilor de a-şi creşte copiii aşa cum doresc; 

b) învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei este 
desfăşurată în afara şcolii; 

c) cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinilor parentale asupra rezultatelor şcolare ale 
elevilor, în special, asupra motivaţiei învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor 
pot fi favorizate prin dialogul cu şcoala; 

d) grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special, părinţiişi profesorii) au dreptul să 
influenţeze gestiunea şcolară1 . 

Modelul parteneriatului şcoală–familie–comunitate, dezvoltat de Joyce Epstein este „cel mai 
proeminent şi complet din literatură”2 , iar multe dintre studiile analizate se raportează la acest model. 
Teoria sferelor de influenţă suprapuse afirmă că elevii învaţă mai mult atunci când părinţii, învăţătorii 
şi alte persoane din comunitate împărtăşesc scopurile şi responsabilităţile pentru învăţarea elevilor şi 
lucrează împreună, nu individual. Ariile care se suprapun sunt familia, şcoala şi comunitatea. În 
cadrul zonelor de “suprapunere” au fost identificate următoarele tipuri de implicare3 : Parentalitatea 
sau calitatea de părinte, comunicarea cu şcoala, participarea în diferite programe de voluntariat, 
învăţarea acasă, luarea deciziilor şi colaborarea cu comunitatea. Validitatea modelului este 
demonstrată prin analize la nivel internaţional, dar sunt prezentate şi o serie de provocări şi 
implicaţiile pentru acţiunile consilierului şcolar în parteneriate şi diferenţele între „şcolile cu 
performanţe bune şi cele cu performanţe slabe”4 sau rolul profesorilor. 

Pe unele probleme ale parteneriatului educaţional şi aspectele reformei şcolare s-a axat 
cercetătorul american J. Comer, care a pledat pentru modificarea sistemului de educaţie, punând 
accentul pe ideea de participare şi parteneriat. Abordând ideea parteneriatului în educaţie, susţine A. 
Băran-Pescaru, J. Comer precizează că părinţii sprijină mai mult un program şcolar în care sunt 
parteneri în luarea deciziilor...; interesul părintelui şi sprijinul său faţă de şcoală şi conducerea acesteia 
permit copiilor mai uşor să relaţioneze şi să se identifice cu scopurile, valorile şi personalul şcolii, 
constituind o motivaţie puternică a acestora pentru a se îndrepta către educaţie. În acelaşi timp, 
implicarea parentală garantează faptul că valorile şi interesele lor culturale sunt respectate5. 

Eforturile comune ale şcolii şi ale familiei sunt necesare pentru ca elevii să înregistreze o 
evoluţie şcolară pozitivă, iar participarea activă a părinţilor la procesul de luare a deciziilor şi 
implicarea activă a acestora în educaţia copiilor sunt factori cu impact major asupra calităţii 
parteneriatului şcoală–familie. 
  

 
1 Bunescu Gh., Alecu G., Badea D. (coord.). Educaţia părinţilor – strategii şi programe. Chişinău: Lumina, 1997 
2  Poulou M., Matsagouras E. School-family relations – Greek parents perceptions of parental involvement. In: 
International Journal about Parents in Education, 2007, No. 1 (0), pp. 83-89 
3  Epstein J.L., Van Voorhis F.L. School Counselors’ Roles in Developing Partnerships with Families and Communities 
for Student Success. In: Professional School Counseling, 2010, No. 14 (1), pp. 1-14.  
4  Kabarere V., Muchee T., Makewa L.N., Role E. Parental Involvement in High and Low Performing Schools in Gasabo 
District, Rwanda. In: International Journal about Parents in Education, 2013, No. 7 (1), pp. 30-42.  
5  Băran-Pescaru A. Parteneriat în educaţie – familie–şcoală–comunitate. Bucureşti: Aramis Print, 2004, p. 33 



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 
PANDEMIE 

 
PROF. LIMBA ENGLEZĂ GRIGOREAN LĂCRĂMIOARA 

 COLEGIUL TEHNIC “PETRU MUȘAT “, SUCEAVA 
 
„Lumina din ochii elevului este steaua călăuzitoare de pe cerul profesorului.” (Mihai Eminescu) 
Ce poate fi mai frumos pentru un profesor decât atunci când observi dorința elevului de a învăța 

ceva nou, de a avea cui spune problemele, de a se deconecta de la rutina de zi cu zi sau mulțumirea 
din ochii lui la finalul activităților extrașcolare, când observi că munca nu a fost în zadar, că starea de 
spirit al învățăcelului e schimbată în bine? Acesta este principalul motiv pentru care trebuie organizate 
activități extrașcolare. 

Învățarea unei limbi străine ar trebui văzută în contextul mai larg al proceselor de dezvoltare și 
învățare prin care trec elevii. Acesta este motivul pentru care elevii mei, și nu numai, nu învață nu 
doar o limbă străină, ci mai degrabă îi ajut să își atingă potențialul , să își dezvolte aptitudini de bază. 
Jocurile, muzica, secvențele de filme sau activitățile practice contribuie, din punctul meu de vedere, 
la dezvoltarea aptitudinilor sociale, creative și, cel mai important, la încrederea în sine.  

Procesul de învățare în timpul orelor de limbă engleză este unul plăcut, ceea ce face ca, in timp, 
elevii își vor aminti cu plăcere ceea ce au învățat. Consider că un mediu pozitiv în sala de clasă face 
ca elevul să se relaxeze și să se concentreze pe limbă. 

Probabil că mulți părinți sau potențiali elevi se întreabă ce ar putea să învețe prin muzică sau 
filme. Răspunsul poate fi dat de cei care au experimentat deja acest lucru, și anume elevii noștri, care 
au mărturisit că, deși ascultă muzică în limba engleză tot timpul, de cele mai multe ori nu au înțeles 
semnificația versurilor sau diferite structuri până în momentul în care au făcut diferite activități pe 
cântece, fie ele de vocabular sau gramatică. 

Mi-am dorit mereu ca elevii să mă privească mai mult ca pe un prieten și pot afirma că de cele 
mai multe ori așa este, aspect fără de care nu aș fi putut să realizez activitățile de conversație, 
“bagajul” cu care elevul rămâne după toți anii de studiu a unei limbi străine pentru că, așa cum am 
afirmat mai sus, îi pregătim pentru viitor, pentru potențiale job-uri în care, cunoașterea limbii engleze 
este considerat a fi un atu. Ce foate fi mai satisfăcător decât să observi că elevii au căpătat suficientă 
încredere în tine încât să îți împărtășescă ideile, opiniile, temerile, ceea ce îi place și ce nu și multe 
altele, iar toate acestea în limba engleză. 

Pentru că sistemul românesc de învățământ nu oferă cele mai bune șanse pentru a se dezvolta 
în anumite domenii, activitățile extrașcolare le dau elevilor șansa de a învăța lucruri cu adevărat utile. 
Acestea oferă copiilor o perspectivă mai largă asupra vieții sociale și le dă ocazia să își dezvolte 
inteligența emoțională. De asemenea, li se oferă șansa de a socializa cu copii de aceeași vârstă și să 
formeze un grup care să îl ajute să se dezvolte. Totodată testează aptitudinile și abilitățile pe care le 
are. Foarte important este faptul ca un elev să își cunoască limitele sau, în funcție de vârstă, părintele 
să își cunoască destul de bine copilul, astfel încât să ajungă în punctul de a fi surmenat de prea multe 
activități. 

De aceea, un cerc de limba engleză, care are drept obiective dezvoltarea abilităților de 
conversație în limbă străină, răspunde nevoilor elevilor. Astfel elevii nu doar conversează, dar și 
socializează, își spun problemele, își depășesc frica de a vorbi în fața altora. Un lucru foarte important 
este că reușesc să depășească această perioadă grea încercată pentru mulți dintre noi și totul se 
desfășoară online. Da, se poate și online deoarece resursele educaționale sunt nelimitate, elevii sunt 
deja familiarizați cu tehnologia.  

Prin urmare, toate cele afirmate mai sus mă determină să susțin cu tărie că „nu zidurile fac o 
școală, ci spiritul ce domnește într-însa” (regele Ferdinand I). 
  



 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: GRIGORESCU ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”MIHAI VITEAZU” ȘELIMBAR 

 
Nu primim înțelepciunea mură în gură; trebuie să o descoperim în noi înșine după o călătorie 

pe care nimeni nu o poate face în locul nostru și de care nu te poate scuti nimeni. Marcel Proust 
 
Copilăria este destinată descoperirii frumosului din viața înconjurăoare. Pentru integrarea în 

societate, copilul preșcolar are nevoie, pe lângă activitățile de învățare și de activități extrașcolare. 
Acestea trebuie să fie atractive, complementare, cu o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, 
trebuie să îmbine utilul cu plăcutul, să creeze posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale 
copiilor în afara grupei. 

În formarea personalității copiilor prin intermediul activităților extrașcolare, se urmărește 
cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
Acumularea cunoștințelor de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură.  

 Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii, îi orientează pe aceștia spre alte domenii de 
activitate: muzică, poezie etc. În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și 
copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar 
copiii sunt atrași de rolurile interpretate de actori.  

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, organizate selectiv, 
reprezintă un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă preșcolarilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. 

 Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere 
preșcolarului scopul acestor activități fiind de a produce efecte pozitive pentru participanți, o adaptare 
școlară și socială, dezvoltarea rețelei sociale a copiilor, o mai bună dispoziție, evidențierea și 
dezvoltarea capacităților și deprinderilor lor. 

 Beneficiile activităților extracurriculare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se 
depășească pe ei înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență, dezvoltarea unor abilități sociale 
care le vor fi de folos în viață.  

 Deoarece, în această perioadă, activitățile extracurriculare nu pot fi desfășurate decât online, 
propun un exemplu de activități care pot fi desfășurate în cadrul săptămânii Școala Altfel. 
ZIUA ACTIVITĂŢI PROPUSE RESPONSABIL  

LUNI  
 

1. EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE -
întâlnire online cu medicul stomatolog 
2. ATELIER MUZICĂ -confecționare 
pseudoinstrumente, activitate individuală 

Educatoarea  
Părinții  
Medicul stomatolog 

MARŢI  
 

1. EDUCATIE RUTIERA – întâlnire online cu 
un agent de poliție 
2. Confecționare semne de circulație- activitate 
individuală 

Educatoarea  
Părinții  
Agentul de poliție 
 



MIERCURI  
 

1. LA TEATRU -vizionare unei piese de teatru 
online 
2. Confecționare măști-personajele poveștii 

Educatoarea  
Părinții  
 
 

JOI  
 

1. VIZITĂ LA MUZEUL ANTIPA – tur 
virtual, dinozaurii 
2. Realizarea unor dinozauri din materiale 
reciclabile. 

Educatoarea  
Părinții  

VINERI 
 

1. EDUCAȚIE EMOȚIONALĂ- ”Semaforul 
sentimentelor”-întâlnire cu consilierul școlar 
2. Confecționare  
 
 
 

Educatoarea  
Părinții 
Consilier școlar 
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ȘCOALA ÎN PANDEMIE 

 
PROF. GROPENEANU ANDREEA-DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHU DRAGOMIR”, JUDEȚUL BRĂILA 
 
Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 

excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 
copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

 Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  
  



 
 ROLUL PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII IN REALIZAREA 

ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 

 ED.GROSARU NICOLETA, G.P.N. 5 BUZAU 
 
 Factorii de bază care ajută copilul în educaţie sunt gradinita şi familia. Rolul familiei este 

important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Grădinița, 
alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară, procesul de învățământ 
personalitatea copilului. 

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului multe din 
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice). Între familie şi 
gradinita trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , şedinţe 
şi lectorate cu părinţii. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este 
copilul nostru şi preşcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge 
mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l 
susţină pe preşcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute .  

 Pandemia actuală ne-a făcut să ne adaptăm spațiul de acasă, programele și orele online. 
Trecând prin această experiență, am putut constata plusurile și minusurile acestei situații. Fiecare 
dintre cadrele didactice a încercat pe cât posibil să ofere informații și suport cu privire la informațiile 
transmise în mod sincron, asincron, ori mixt.Această perioadă a creionat două situații vizibile: o 
situație în care un preșcolar a beneficiat de implicarea familiei și susținerea preșcolarului, oferindu-i 
toate resursele necesare (tehnologie, condiții optime de desfășurare a orelor, susținere emoțională 
zilnică), în partea opusă, familii care nu au reușit să ofere astfel de resurse propriilor copii. Odată cu 
aceasta pandemie s-a putut constata importanța familiei care a devenit factorul principal în educatia 
copiilor. Rolul educatoarelor este mai degrabă de antrenori sau consultanți pentru părinți, care sunt 
de fapt cei ce conduc activitățile educaționale, din cauza limitărilor evidente și obiective ale scurtelor 
sesiuni online. Mulți dintre părinți sunt pe bună dreptate copleșiți de situația în care trebuie să lucreze 
de acasă, dar să aibă și grijă de copii și continuarea educației lor în același timp. Au apreciat mult 
ideile și sugestiile de activități pe care le-am trimis. 

 E mare bucurie când primim de la părinți fotografii cu copiii implicați în diverse activități 
sugerate de noi. Crearea unor rutine și a unor structuri familiare, predictibile, precum ritualul de 
întâlnire cu educatorii și colegii online, în locul cercului de dimineață, ajută la normalizarea percepției 
situației. Părinții trebuie să petreacă timp jucându-se cu copiii și organizând activități de învățare prin 
joc. 

 Această perioadă poate fi văzută ca o oportunitate pentru familie de a petrece timp cu copilul 
pentru a dezvolta relația cu acesta și a-l sprijini să exploreze, să experimenteze, să se exprime și să se 
dezvolte emoțional și cognitiv. Mai mult timp de stat acasă înseamnă mai mult timp dedicat coeziunii 
familiei, posibilitatea rezolvării unor probleme sau conflicte.Este de asemenea momentul ca legatura 
si comunicarea dintre gradiniță și familie să fie din ce in ce mai strânsă pentru a reuși să ne îndeplinim 
obiectivele propuse și de a face ca distantarea fizică să nu îi afecteze pe copii. 
  



 
ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
“TRADITII SI OBICEIURI DE PASTI” 

 
PROFESOR-EDUCATOR: GROSU MAGDA-CARMEN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA 

 
Argument 
 În cadrul activităţii extracurriculare “Tradiţii şi obiceiuri de Paşti” derulat în perioada 30 

martie– 31 martie 2021, mi-ai propus ca în programul de Terapie educaţională complexă şi integrată 
să omagiez această sfântă sărbătoare prin activităţi care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, 
construind noi produse, utilizând toate formele de activitate: învăţarea prin joc, muncă şi creaţie. 
Astfel elevii din grupă au oportunitatea de a-şi dezvolta adevărate valori, atitudini şi comportamente 
ca mod de viaţă.  

 Obiceiuri şi datini au românii aproape la toate sărbătorile religioase însă sarbătoarea Paştelui 
este deosebit de bogată în tot felul de astfel de practici, fiecare zonă având specificul ei.  

 Cu toţii ştim că de Paşte de pe masa familiilor de creştini ortodocşi nu trebuie să lipsească 
ouăle roşii, cozonacul, pasca , drobul de miel, ciorba de miel sau friptura de miel. 

 Legendele creştine leagă simbolul ouălelor roşii de patimile lui Iisus Hristos.  
 Roşu - simbol al sângelui, soarelui, focului, al dragostei şi bucuriei de viaţă.  
 Galbenul - lumina, tinereţea, fericirea, recolta, ospitalitatea.  
 Verdele - reînnoirea naturii, prospeţimea, rodnicia, speranţa.  
 Albastru - cerul, sănătatea, vitalitatea.  
 Violetul - stăpânirea de sine, răbdarea, încrederea în dreptate. 
 Scopul: Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice 

Sărbătorilor Pascale. Creşterea gradului de autonomie personală şi socială. 
 Obiective: 
- promovarea valorilor moral-creştine în rândul elevilor; 
- dezvoltarea imaginatiei si a creativitatii (prin solicitarea elevilor în a elabora anumite lucrări 

- artistice); 
- cultivarea interesului, respectului şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile pascale. 
 Metode şi procedee: 
- conversaţia, surpriza, observaţia, povestirea, explicaţia, jocul, exerciţiul, ciorchinele, posterul.  
 Mijloace de învăţământ:, ouǎ, acuarele, hârtie glasse, creponatǎ, aracet, plastilinǎ, carioci, 

reviste, pliante, fişe, abţipilduri, lumănǎri, jetoane, foarfece, lipici, planşe cu etapele de lucru, planşă 
cu criteriile de evaluare, laptop, aparat foto. 

 Forme de organizare: frontală, individuală. 
 Grup ţintă: 
- grupa de elevi (clasa a II-a); 
- profesor-educator, infirmier. 
 Locul de desfăşurarea: 
- sala de clasă 
 Perioada de desfăşurare: 
30.03.2021- 31.03.2021 
 Evaluarea proiectului: 
- realizarea unei expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor; 
- realizarea unui PowerPoint cu activităţile desfăşurate în proiect. 
 
 Bibliografie: 
- www.didactic.ro  
- www.youtube.com   

http://www.didactic.ro/
http://www.youtube.com/


 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PERIOADA 

PANDEMIEI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GROSU-TIU CORINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BRAȘOV 

 
Dascălul este acea persoană care-l ajută pe elev să-şi formeze capacităţi şi competenţe de 

comunicare, de muncă cu cartea, cu informaţia, de autoevaluare şi perfecţionare, de creştere a 
responsabilităţii şi de relaţionare cu mediul înconjurător.  

Pentru formarea unei personalităţi armoniase a copilului, este necesar ca dascălul să îmbine 
activităţile şcolare cu cele extraşcolare şi extracurriculare. De cele mai multe ori o activitate 
extraşcolară bine organizată poate fi mult mai eficientă, atractivă, dorită, interactivă decât multe ore 
organizate în clasă. Într-o astfel de activitate se interferează cu uşurinţă deprinderi, informaţii, 
atitudini, abilităţi şi experienţe din mai multe domenii. Aceste activităţi produc bucurie , stârnesc 
interesul elevilor, îi implică mai mult în procesul instructiv-educativ, facilitând cunoaşterea. 

Jocul şi activităţile în afara orelor de curs sunt o formă de învăţare autentică, nonformală în 
contexte reale, de formare a personalităţii, prin care elevii au ocazia de a–şi folosi abilităţile , de a 
socializa, de a coopera şi colabora, de a face conexiuni între informaţii, de a aplica teoria în practică. 

 Aceste activităţi pun accentul pe alte forme de manifestare a personalităţii elevilor decât cele 
din timpul activităţilor desfăşurate în clasă.  

În acest an școlar, activitățile extrașcolare au fost altfel față de anii trecuți. Ele s-au mutat în 
domeniul online din cauza crizei sanitare pe care țara noastră a traversat-o. Parteneriatul 
învățător∕profesor- părinți a reprezentat motorul care a ghidat elevul de clasa a II-a. 

Activitățile extrașcolare desfășurate de elevii clasei a II-a au fost următoarele: 
•  Vizită virtuală într-un muzeu 
Elevii au vizitat de acasă un muzeu din România și au alcătuit 5 propoziții despre acest muzeu. 

Muzeul cel mai vizitat a fost Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, București.  
 Prin această activitate s-a urmărit: 
 - dezvoltarea atenției în receptarea informațiilor puse la dispoziție de muzeele care au organizat 

tururi virtuale; 
 - stimularea interesului pentru cunoaștere; 
 - exersarea actul de scriere corectă, prin alcătuirea a 5 propoziții despre muzeul vizitat. 
• Activitate gastronomică 
Copiii au pregătit împreună cu părinții o salată de legume/ fructe/ desert și au trimis fotografii 

dnei. înv. 
Prin această activitate s-a urmărit:  
- stimularea interesului de a participa la activități practice de gastronomie împreună cu părinții 

pentru a pregăti la alegere salată de legume sau de fructe / un desert; 
- dezvoltarea creativității; 
 - respectarea regulilor de igienă a alimentației. 
• Club de lectură  
Copilul și părintele au citit alternativ, cu voce tare, câte o pagină dintr-o poveste scurtă. 
Fiecare copil a alcătuit 5 propoziții despre povestea citită. 
 
Prin această activitate s-a urmărit: 
- stimularea interesului elevilor pentru lectură; 
- îmbogățirea cunoștințelor cu povești din universul copilărie; 
- îmbogățirea vocabularului; 
- formarea deprinderilor de scriere corectă și caligrafică; 
- dezvoltarea creativității; 



- formarea unui comportament moral-civic. 
• Jocurile copilăriei...părinților! 
O zi fără calculator, telefon, tabletă…. o zi în care părinții și-au amintit câteva jocuri și le-au 

jucat cu copiii.  
Prin această activitate s-a urmărit: 
- dezvoltarea fizică armonioasă; 
- dezvoltarea creativității prin inventarea unor variante ale jocului existent deja; 
- stimularea spiritului de competiție; 
- formarea unei discipline în respectarea regulilor jocului; 
 

 
Toţi elevii clasei au participat la toate activităţile planificate, manifestând interes pentru acestea. 

Activităţile au respectat particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, interesele acestora şi 
resursele existente în mediul familial.  
  



 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN GRĂDINIȚA 

DE COPII 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 
ALEXANDRA - JEANINA GROZA 

 
 Pornind de la premisa conform căreia părinții care se implică activ în procesul instructive – 

educative, colaborând îndeaproape cu unitatea de învățământ pot influența rezultatele școlare ale 
elevilor/preșcolarilor, desprindem importanța unui parteneriat școală/ grădiniță - familia de calitate, 
cu implicare activă de ambele părți. 

 În activitatea didactică din grădiniță, copilul preșcolar va avea un parcurs mai echilibrat și 
productive datorită parteneriatului dintre instituție și familia. Acest parteneriat este primordial și 
asigură o adaptare lină, ușoară, a copilului la mediul educațional din grădiniță și la noul program. De 
asemenea o bună colaborare între cei doi parteneri favorizează o dezvoltarea armonioasă 
multilaterală, cu deprinderi solide și bine ancorate. 

 Întrucât se știe că familia reprezintă factorul esențial în educarea și devenirea unui copil, pentru 
că educația începe în familie, iar legătura dintre grădiniță și familie trebuie să se întrepătrundă, astefel 
munca pentru o educație durabilă va fi continuată în grădiniță. Educația din grădiniță are ca scop 
formarea și dezvoltarea multilaterală a copilului și va continua creșterea valorilor, formarea 
deprinderilor și a aptitudinilor inițiate în educația primită în familie. Din acest motiv întrepătrunderea 
muncii inițiate din familie cu cea din grădiniță este atât de importantă pentru o bună creștere și educare 
a copilului încă de la începutul preșcolarității.  

Acest parteneriat dintre unitatea de învățământ și famili va asigura sprijin de fiecare parte, în 
propria activitate, va oferi o educație solidă copilului, iar familia va fi liantul dintre mediul necunoscut 
reprezentat de grădiniță și ceea ce cunoaște copilul, reprezentat de mediul familial. Atât familia cât și 
școala/ grădinița sunt responsabile pentru formarea autonomiei copilului, pentru transmiterea de 
cunoștințe, valori și obiceiuri sănătoase, înțelegerea și învățarea responsabilităților personale privind 
acceptarea normelor sociale, de comportare, de autoservire, igienă și responsabilități familiare și 
școlare. 

În învățământul preșcolar există mai multe forme de colaborare dintre grădiniță și familie, 
urmărind scopuri diferite, și se desfășoară prin diferite modalități de realizare cum ar fi: ședințele cu 
părinții, mese rotunde, prezentarea unor referate în fața părinților care dezvoltă anumite teme de 
interes pentru părinți, participarea părinților la activități demonstrative, serbările copiilor cu diferite 
ocazii (Crăciun, 8 martie, sfârșit de an școlar, spectacol caritabil, etc.), activități comune, organizarea 
unor expoziții cu lucrări realizate de către copii, diferite târguri ( de toamnă, cu mărțișoare), ateliere 
de lucru, consultări individuale și convorbiri cu familia pentru consiliere pe diverse teme de interes 
ori găsirea unor soluții pentru probleme apărute la grupă sau chiar acasă, și nu în ultimul rând 
organizarea de activități extracurriculare organizate și desfășurate împreună cu părinții copiilor din 
grupa de preșcolari ( vizite la muzee, la grădina zoologică, vizitarea stației de pompieri, vizită la 
stomatolog, vizită la medic, explorarea localității, vizitarea unor fabrici, ieșiri în natură, etc.) 
voluntariat și în asociațiile de părinți. 

De asemenea unitatea de învățământ poate oferi servicii pentru familii și reprezintă o strategie 
de întărire a relațiilor școală familie. Părinții capătă încredere în unitatea de învățământ, instituție care 
devine mai transparentă și mai apropiată de nevoile comunității, astfel părinții nu mai sunt nevoiți să 
caute prin mijloace proprii pentru a putea beneficia de diverse servicii ( centre de sănătate, practicarea 
diverselor sporturi, consiliere de specialitate prin intermediul consilierului școlar, servicii de 
logopedie, învățarea unor limbi străine, realizarea excursiilor tematice, participarea la spectacole de 
teatru, vizite în diverse locuri sau chiar colaborarea cu diverse centre de voluntariat). 

Principala funcție a familiei - educarea copiilor - este îngreunată, astăzi, motivele fiind diverse: 
situația financiară deficitară a familiei, lipsa timpului, lipsa de comunicare, violența, iar colacul de 



salvare al copiilor poate fi reprezentat de dragostea transmisă din partea educatoarei și regăsită de 
copil în cadrul grădiniței, care poate fi salvatoare, aducând în atenția copilului o conduita adecvata și 
echilibrată conform normelor sociale, respect, încredere în autosuficiență și încredere pentru un 
mediu cald și echilibrat. Familia trebuie să fie un loc unde copilul să se simtă dorit, așteptat, iubit de 
către fiecare membru, unde să se poată exterioriza știind că întotdeauna va găsi suport și înțelegere, 
că va fi înțeles și încurajat. În multe situații grădinița preia parțial sau chiar în totalitate aceste funcții 
îndeplinite în mod normal de familie, ajutând la o dezvoltare armonioasă, însă efortul trebuie susținut 
și în afara grădiniței altfel munca educatoarelor va fi în van.  

Activitățile de cunoaștere a copiilor și a familiei de către educatoare începe cu studierea 
dosarelor personale, aceste informații sunt completate prin studierea chestionarelor aplicate părinților 
la începutul anului școlar iar mai apoi, de comun acord, se stabilește un program de activități cu 
familia cu rol de consiliere și orientare. Activitățile de consiliere și orientare educațională pot fi 
desfășurate colectiv sau individual, venind în sprijinul părinților și răspund nevoilor colective sau 
individuale. De asemenea, este foarte important ca familia să mențină o legătură permanentă cu 
educatoarele participând la activitățile de consiliere, iar atunci când programul părinților nu permite, 
se poate realiza și telefonic ori în video-conferințe sau chiar prin e-mail. Părinților le sunt puse la 
dispoziție toate aceste mijloace tocmai pentru favorizarea conexiunii dintre cei doi parteneri 
educaționali. 

În concluzie, beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul. Familia va educa prioritar 
copilul, iar grădiniţa va continua munca susținută desfășurată în familie, și viceversa. Unii părinţi se 
bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii adecvate de acţiune 
pozitivă în relaţia cu copiii lor, iar rolul instituției reprezentată prin cadrele didactice de la grupă, este 
de a echilibra această situație, de a consilia familia cu scopul de a-i ajuta pe părinți/ bunici/ tutori 
legali să găsească strategiile necesare pentru educarea copiilor. Parteneriatul grădiniță – familie își 
propune să ajute părinții pentru a conștientiza că cel mai prețios timp este cel pe care îl investesc în 
educarea și formarea copiilor lor.  
  



 
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

 
PROF. GROZA CLAUDIA MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCTII SI  
PROTECTIA MEDIULUI ARAD 

 
Activităţile extracurriculare urmăresc stimularea comportamentului creativ în diferite domenii 

si asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul activitatilor 
curriculare în practică. 

 Activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații in 
actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării responsabilităților sociale 
deoarece educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ nu epuizează sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. 

Activităţile extracurriculare cuprind totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai 
puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia.  

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi.  

O activitate extracurriculară atractiva este constituita de Proiectele Erasmus , in cadrul cărora 
activităţile au caracter predominant formativ. 

 Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar atât pentru orele 
clasice de predare-învăţare , cât și pentru cele de practică. 

Activităţile extraşcolare înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 
şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate, au un rol complementar rolului şcolii , oferă 
posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii i asigura , pentru școlile cu profil tehnologic, o 
șansa in pls in integrarea pe piața muncii, constituind astfel un mediu formator mai atractiv în afara 
contextului academic. 

Activitățile extracurriculare asigurară unui cadru de manifestare optim interrelaţionării, 
dezvoltării abilităţilor de muncă în echipă, ideii de apartenenţă la un grup, formării educabilului ca 
cetăţean activ-participativ, se realizează prin vehicularea unor valori ale educaţiei axiologice, atât la 
nivel naţional, cât şi internaţional, se manifestă atât prin pregătirea şi perfecţionarea educabilului, ca 
viitoare forţă de muncă creatoare, se fundamentează pe interconexiunea cu diferite aspecte din viaţa 
reală, eludează barierelor de comunicare şi interacţiune socială ce pot apărea în educaţia formală. 

Activităţile extraşcolare stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar. Participanților li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale, se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Prin urmare, prin acest tip de activitate, profesorul are posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal, pregătirea copilului pentru viaţă. 

 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002.  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI PANDEMIA 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: GROZA MARIANA 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOACHIM POP” ILEANDA  
 

 Numele meu este Groza Mariana, sunt profesor pentru învățământul primar la o școală din 

județul Sălaj. La începutul anului școlar mi-a fost puțin teamă, eram nouă în această școală, iar pe 

elevi nu-i cunoșteam. Elevii mei sunt în clasa pregătitoare. Zilele treceau, iar noi încet-încet am reușit 

să ne cunoaștem, să avem încredere unul în celălalt.  

Timizi, am pornit la drum în căutarea literelor și al cifrelor. A fost minunat, până am început 

școala online, școala de acasă. Din nou mi-am făcut griji, nu știam cum va fi. În prima săptămână ne-

am acomodat cu noul program, noile reguli și ne-am continuat activitățile de învățare. 

Am dansat, am cântat, am jucat câteva jocuri muzicale, de exemplu: Palmă, pumn, capac. Un 

joculeț îndrăgit de copilașii mei, s-au ambiționat și au reușit să c ăpătăm încredere execute corect 

comenzile. Chiar ne-am îmbrățișat virtual! Am sărbătorit zile de naștere online, am cântat La mulți 

ani! Am făcut o petrecere în pijamale, când spre surprinderea tuturor, ne-a vizitat Moșul. Pe lângă 

lecțiile noastre, am continuat activitățile și proiectele extrașcolare. Înainte de vacanța de iarnă am 

făcut o serbare online. Am sărbătorit Ziua Culturii Naționale, am învățat câteva poezii frumoase scrise 

de Mihai Eminescu și am vizitat online casa memorială a marelui poet. Pentru noi, clasa pregătitoare 

timpul nu a stat în loc, ne-am descurcat de minune! Spun din toată inima că școala online are multe 

avantaje. Eu nu mai puteam face activitățile în modul acesta, deoarece la școală nu dispunem de toate 

aceste facilități.  

Într-adevăr, nu mai deții ,,controlul suprem”, dar dacă te faci plăcut copiilor, dacă elevii prind 

drag de tine, atunci informația transmisă va fi recepționată mai repede și mai ușor. Menirea noastră, 

a cadrelor didactice este să modelăm personalități viitoare, să luminăm sufletul și mintea copiilor prin 

puterea cunoșterii, indiferent de condițiile trăite. 

Din semestrul al II-lea ne-am reluat activitățile la școală. Revederea a fost ,,dulce”. Am simțit 

emoția reîntălnirii după câteva luni bune de stat în casă.  

Am continuat activitățile extrașcolare, am făcut o mică serbare de 8 Martie, serbare dedicată 

mamelor. Pentru a putea fi prezente mamele, serbarea s- a desfășurat online.  

Făcând parte din proiectul transnațional ,,Dar din dar vom face RAI!" ne-am întâlnit cu 

partenerii noștri, atât din România cât și din Republica Moldova, tot online. De fiecare dată a fost o 

bucurie să ne revedem cu toți partenerii noștri din proiect.  



La ultima întâlnire am avut-o invitată pe doamna muzeograf Camelia Burglele, care ne-a 

fascinat cu poveștile despre tradițiile și obiceiurile de Paște. 

Am îmbrăcat costumul popular tradițional și am simțit o emoție plăcută, probabil costumele 

populare ne-au dat o energie pozitivă și o bucurie aparte. Am avut și câte un scurt moment artistic 

susținut de fiecare echipă din proiect. Îndrăgim activitățile extrașcolare, prin intermediul lor ne 

dezvoltăm creativitatea, imaginația, învățăm să cooperăm, să fim competitivi, suntem dornici să aflăm 

lucruri noi, să le descoperim. 

 
 

 
 

 
  



 
 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

 PROF. INV. PRIMAR: GROZA RALUCA 
 SCOALA GIMNAZIALA „C. BRANCOVEANU”, SATU MARE 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport 
cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi 
pentru cel din viaţa de zi cu zi.Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii copiilor.Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şicultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

Chiar daca pandemia a afectat unele activitati extracurriculare, aceasta nu i-a impiedicat pe 
elevi sa le desfasoare acasa. 

 In saptamana „SCOALA ALTFEL” am incercat sa desfasor cu copiii o serie de activitati cat 
mai atractive, dat fiind contextul pandemiei.Prezint cateva activitati desfasurate si unele linkuri care 
m-au ajutat pentru a face activitatile on-line cat mai interesante si placute. 

,,Salvaţi Planeta Pământ!” 
https://www.romanianeimblanzita.ro/ 
„Ce ti-ar spune un copac?” 
https://youtu.be/1Ez80nLySP0  
 https://youtu.be/-wN6c9ev18g  
 https://youtu.be/6CTy7jppXDQ 
,,Sănătatea alimentaţiei” 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk  
“Piramida alimentelor “ 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2398-piramida-alimentara-

activitate?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania-
freebie&utm_term=romanian_page&utm_content=Piramida+alimentar%C4%83+Activitat 

https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E 
„Lumea cainilor si a pisicilor” 
https://www.purina.ro/impreuna-este-mai-bine/pet-school 
Animalul meu de companie 
https://www.youtube.com/watch?v=6EvG6JsfkN0&feature=youtu.be 
“Poienita cu emotii” 
https://www.twinkl.co.uk/resource/ro-t-t-253148-emoii-joc-de-

masa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania&fbclid=IwAR23EKC
2_bh 

”Calator in tara emotiilor” 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-s-650-emoii-de-ce-cartonae 

https://www.romanianeimblanzita.ro/
https://youtu.be/1Ez80nLySP0
https://youtu.be/-wN6c9ev18g
https://youtu.be/6CTy7jppXDQ
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2398-piramida-alimentara-activitate?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania-freebie&utm_term=romanian_page&utm_content=Piramida+alimentar%C4%83+Activitat
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2398-piramida-alimentara-activitate?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania-freebie&utm_term=romanian_page&utm_content=Piramida+alimentar%C4%83+Activitat
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2398-piramida-alimentara-activitate?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania-freebie&utm_term=romanian_page&utm_content=Piramida+alimentar%C4%83+Activitat
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.purina.ro/impreuna-este-mai-bine/pet-school
https://www.youtube.com/watch?v=6EvG6JsfkN0&feature=youtu.be
https://www.twinkl.co.uk/resource/ro-t-t-253148-emoii-joc-de-masa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania&fbclid=IwAR23EKC2_bh
https://www.twinkl.co.uk/resource/ro-t-t-253148-emoii-joc-de-masa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania&fbclid=IwAR23EKC2_bh
https://www.twinkl.co.uk/resource/ro-t-t-253148-emoii-joc-de-masa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania&fbclid=IwAR23EKC2_bh
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-s-650-emoii-de-ce-cartonae


“Tradiţii şi obiceiuri de Paşte” 
https://www.youtube.com/watch?v=Bs0cVo2jQIs 
http://krokotak.com/2018/03/easter-cards-2/ 
„Pastele in jurul lumii” 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-9477-easter-around-the-world-powerpoint-

romanian?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania&fbclid=IwAR1e
KEr-nUSPQ2iyv9ZPD-ZFAtpncUaGg3K79HxmEKjr6GwunoHjhKYyiYc 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Bs0cVo2jQIs
http://krokotak.com/2018/03/easter-cards-2/
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-9477-easter-around-the-world-powerpoint-romanian?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=romania&fbclid=IwAR1eKEr-nUSPQ2iyv9ZPD-ZFAtpncUaGg3K79HxmEKjr6GwunoHjhKYyiYc
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 POSIBILITĂȚI ȘI MODALITĂȚI DE ORGANIZARE A 

ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN PANDEMIE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. GRUIA MAREA 
GRĂDINIȚA PN „PINOCCHIO” REȘIȚA 

 
,, În cadrul educaţiei în aer liber accentul în ceea ce priveşte obiectul de învăţare este plasat 

pe relaţii referitoare la resursele umane şi naturale” Simon Priest 
 
În pandemie, copiii nu preA mai au ce face. Nu participă la serbări, reuniuni, concursuri, trebuie 

sa păstreze distanța .  
Acestea fiind condițiile, eu m-am axat în acest an pe activități de tip outdoor, pe ieșiri în aer 

liber, plimbări, drumeții etc. 
Copiii de vârstă preşcolară percep natura înconjurătoare, capătă cunoştinţe, îşi însuşesc o 

anumită atitudine faţă de diferite fenomene ale naturii. Natura îi atrage prin frumuseţea, varietatea ei, 
precum şi prin multitudinea culorilor, formelor, mirosurilor şi sunetelor. Unul din mijloacele intuitive 
prin care copiii pot cunoaşte lumea înconjurătoare este şi excursia , pe care dicţionarul limbii române 
o denumeşte ca „o plimbare sau o călătorie în grup, făcută pe jos, sau cu mijloace de transport, în sens 
educativ sau distractiv”. De aceea, în această pandemie, am folosit plimbările, excursiile şi vizitele, 
pe o scară din ce în ce mai largă, pentru că ele constituie mijloc de recreere, de destindere şi totodată 
de asimilare de noi cunoştinţe şi de reactualizare a celor vechi. În acelaşi timp, fac legătura directă cu 
natura şi cu societatea, cu rezultatele muncii omului. 

În cadrul acestora, copiii au cunoscut în procesul muncii oamenii cu creaţiile lor, animalele în 
mediul lor de viaţă, păsări, insecte, flori, fructe, legume etc. 

Astfel, dacă copiii întreabă: „ Cum se numeşte cutare plantă?”, fireşte că trebuie să le 
răspundem direct. Însă dacă întreabă: „ Cu ce se hrăneşte gândacul pe care l-am găsit?”, trebuie să le 
propunem să adune crenguţe de la copaci de diferite specii şi să observe, să gândească, îi va deprinde 
să fie independenţi.  

Copiii percep lumea înconjurătoare în totalitatea ei în mod direct, dar nu pot căpăta reprezentări 
sistematice şi corecte despre ea decât cu ajutorul cuvântului adulţilor, care dirijează întreaga activitate 
de cunoaştere, îi orientează spre esenţial conform scopului propus. 

În excursiile făcute, în atenţia mea a stat îmbogăţirea vocabularului copiilor. Am căutat în acest 
scop să-i deprind să se exprime corect şi clar. Le-am urmăritt cu atenţie forma de exprimare, să fie 
cât mai corectă şi expresivă. Chiar dacă ne-am găsit în mijlocul naturii sau în vizită la o instituţie, nu 
am admis copiilor întrebări sau răspunsuri incorecte sau fragmentare. Cu cât am insistat mai mult 
asupra răspunsurilor, cu atât copiii s-au exprimat mai corect. 

Însuşindu-şi cunoştinţele, copiii depun efort intelectual, aceasta ajutându-i să-şi formeze 
deprinderi elementare de muncă intelectuală, care-i integrează mai uşor în activitatea şcolară de mai 
târziu. Venind în contact cu obiecte şi fenomene din mediul înconjurător, învaţă denumirea lor, pe 
parcurs încep să le plaseze în lumea din care acestea fac parte, ajungând la concluzii, la generalizări, 
abstractizări, la formarea unor noţiuni clare şi precise. Cunoaşterea îşi urmează drumul ei, de la 
contemplarea vie la abstract şi înapoi la practică. 

Nu este suficient să-l familiarizăm pe copil cu natura şi societatea numai din cărţi şi ilustrate. 
Un asemenea fel de a educa copiii este profund greşit, deoarece nici cele mai captivante poveşti, nici 
cele mai minunate imagini nu pot înlocui natura vie. Excursiile, plimbările şi vizitele prijeluiesc 
contemplarea vie a fenomenelor în mediul lor natural. Prezentând copiilor obiecte şi fenomene din 
natură, reprezentările lor devin clare, corespunzătoare realităţii. Atunci când copiii observă ceva într-
un tablou, reprezentările lor sunt doar aproximative. De exemplu, imaginea unui mijloc de locomoţie 
cunoscut, ”trenul”, îi dă copilului o idee cu totul generală. Observându-l direct în gara sau alergând 
pe linie, copilul îşi va însuşi cunoştinţe corecte despre el: aspectul lui caracteristic, mărimea 



vagoanelor, forma lor, locomotiva, sunetele pe care le produce, viteza cu care merge, mişcarea roţilor 
etc. 

Excursia, plimbarea şi vizita îşi aduc din plin contribuţia la formarea trăsăturilor morale ale 
copiilor, acestea ocupând un loc important în procesul de formare a personalităţii lor. Copiii se 
obişnuiesc cu unele reguli de comportare în colectiv. Ei devin ascultători, li se educă o atitudine 
conştientă faţă de cerinţele educatoarei, faţă de colectivul de copii, li se dezvoltă spiritul de organizare 
şi de ordine faţă de tot ce ceea ce-i înconjoară. Am căutat ca de fiecare dată copiii să ia legătura directă 
cu unele aspecte din procesul muncii, pentru a-i face să înţeleagă importanţa muncii în dezvoltarea 
societăţii.  

Copiii au învăţat să preţuiască munca, să iubească şi să respecte pe oamenii muncii, bunurile 
produse de aceştia în folosul lor şi al întregii societăţi. Astfel, au început să deosebească frumuseţea 
fiecărei meserii în parte, sub ipoteza că:-„ ce s-ar întâmpla dacă n-am avea cizmar?”-„ rămânem fără 
încălţăminte”;” dar dacă n-ar exista croitori?”etc. 

Important este să-i facem să înţeleagă că a munci în orice sector nu este o ruşine, ci o mândrie, 
că fără aceste meserii şi fără aceşti oameni care le practică nu se poate trăi, că ei se străduiesc să 
producă bunuri cât mai frumoase şi de bună calitate în folosul nostru, al tuturor. 

Am obişnuit copiii în excursii, plimbări şi vizite să deosebească ceea ce este bine de ceea ce 
este rău, ceea ce este permis şi ceea ce este interzis. Excursiile, plimbările, vizitele sunt un prilej 
deosebit pentru popor educarea convingerilor şi a sentimentelor morale, a dragostei pentru 
cunoaşterea bogăţiilor şi frumuseţilor patriei. Am căutat să dezvolt la copii calităţile voinţei şi 
trăsăturile pozitive de caracter prin supunerea faţă de cerinţele colectivului. 

 Sunt şi copii care strică jucăriile, zgârie şi mâzgălesc mobilierul. Venind în contact cu 
muncitorii direct în procesul de producţie şi cu efortul depus pentru realizarea bunurilor necesare lor, 
le educăm grija pentru păstrarea bunului obştesc , cerinţă de mare importanţă în viaţa de colectiv. 

Aşadar, vedem că într-adevăr contactul nemijlocit cu tot ceea ce-i înconjoară pe copii- natura 
vie, viaţa socială, - contribuie la dezvoltarea lor, îi ajută la formarea intelectuală, le formează 
patriotismul, dragostea faţa de muncă, le dezvoltă simţul estetic şi le întăreşte sănătatea. Într-un 
cuvânt, excursiile, plimbările şi vizitele fac parte din multiplele mijloace care asigură dezvoltarea 
personalităţii copiilor.  

Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca finalitate 
rezultate palpabile ( diplome, atestate) , ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor. 

 Dacă învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor are 
un aspect pur practic, informal și experiențial. 

 
Bibliografie:  
➢ Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-7 ani 
➢ Programa activităţilor instructiv- educative EDP 1985 
➢ Revista de pedagogie Bucureşti- 1986 

  



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DESĂVÂRȘIREA 

PERSONALITĂȚII ELEVULUI 
 

PROF. GRUIE IOAN ADRIAN 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,UNIREA” ȘTEI, JUD BIHOR 

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii.La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li 
se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.. 

 Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 1.în funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli (în afara mediului şcolar) 

şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de creaţie tehnică, 
centre ale tinerilor turiști/școli, cluburi sportive, școli de muzică şi de arte pentru copii) 

 2. au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere de 
cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor 

 3.depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală – familie – comunitate. 
Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 
extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală – familie – 
comunitate: sunt parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de familii şi colegi. 

3. oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al tinerilor. 
Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai 

atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. 

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe 
ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste 
activităţi. În plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 
capitalului social în rândul celor care iau parte la ele.  

Funcţiile generale ale activităţilor extracurriculare sunt:  
· Funcţia socială a activităţilor extracurriculare este confirmată de asigurarea unui cadru de 

manifestare optim interrelaţionării, dezvoltării abilităţilor de muncă în echipă, ideii de apartenenţă la 
un grup, formării educabilului ca cetăţean activ-participativ, abilităţi cerute individului de către 
societatea contemporană. Se asigură astfel, renunţarea la un şablon al modelului de elev, în favoarea 
cerinţei prioritare de a-i pune pe elevi „în contact cu realitatea”, astfel încât, fiecare dintre ei „să fie 
liber să-şi dezvolte gândirea proprie şi valorile şi în care, să fie stimulate răspunsurile creative la 
realitate” 

· Funcţia culturală a activităţilor extracurriculare se realizează prin vehicularea unor valori ale 
educaţiei axiologice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Diversele tipuri de activităţi 
extracurriculare sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea dimensiunii culturale a personalităţii 
elevului.  

· Funcţia economică a activităţilor extracurriculare se manifestă atât prin pregătirea şi 
perfecţionarea educabilului, ca viitoare forţă de muncă creatoare, dar şi prin valorificarea 
potenţialului educabilului, ca o condiţie esenţială pentru asigurarea creşterii economice într-o ţară.  

Printre funcţiile specifice ale activităţilor extracurriculare amintim: 
· Funcţia de întărire a învăţării realizate în cadru formal, prin diversificarea şi extindere 



· Funcţia de suplimentare a curriculumului cu experienţe de învăţare care nu sunt posibil de 
realizat în clasa de elevi (clubul de dans, consiliile elevilor). Aceste experienţe valorifică principiile 
învăţării depline şi asigură suport pentru petrecerea timpului liber al elevilor. 

· Funcţia de integrare a cunoştinţelor din diferite domenii de activitate ale elevului. Activităţile 
extracurriculare nu oferă conţinuturi abstracte, izolate, ci se fundamentează pe interconexiunea cu 
diferite aspecte din viaţa reală, valorificând rezolvarea de probleme reale din diverse perspective. 

· Funcţia de democratizare, activităţile extracurriculare asigurând un cadru propice pentru 
realizarea obiectivelor unei vieţi construite pe principiile democraţiei. Unul dintre scopurile acestor 
activităţi este eludarea barierelor de comunicare şi interacţiune socială ce pot apărea în educaţia 
formală. 

· Adăugăm acestor funcţii şi pe cea suportiv-compensatorie, de dezvoltare a aptitudinilor, 
motivaţiei, sensibilităţii umane în general, simţului valorilor, creativităţii, planului atitudinal al 
personalităţii educabilului.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

 
GUGIU VIORICA, PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

GRĂDINIŢA NR. 35, SECTOR 5, BUCUREŞTI 
 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-i cunoască pe copii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
grupa de preşcolari . 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În această perioadă în care din cauza condiţiilor epidemiologice nu s-au mai putut organiza 
excursii, vizite, vizionări de spectacole de teatru, circ, cu prezenţa fizică la aceste activităţi, unitatea 
noastră le-a propus copiilor vizionarea de filme educative şi parcurgerea de tururi viruale ale unor 
muzee prin accesarea unor linkuri. Astfel s-au oferit sugestii pentru petrecerea în mod util şi plăcut a 
timpului liber, urmând ca după revenirea la normalitate să putem participa şi fizic la aceste activităţi.  

Activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri în spiritul 
societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume 
care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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ACTIVITATI EXTRACURRICULARE IN ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR GULIAN AURELIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA FARAGO, CRAIOVA 
 
 Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 

să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi 
cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, 
cu rol de „curriculum suplimentar”.  

 Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.  

 Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 
educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare:  
 -cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora, în afară 

sau online; 
 -au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 
 -ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate; 
 -oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora. 
 Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor:  
 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor 

şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile; 

 -activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor; 

 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite 



la alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc , activitati care au fost adaptate anul acesta in 
online, ca alternative virtuale cu ajutorul diferitelor platforme sau institututii de profil. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care 
participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. 
Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la 
clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, 
pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora.  
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APARIȚIA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN VREMEA 

PANDEMIEI 
 

 GURGU MARILENA,  
PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZA,  

 COLEGIUL ECONOMIC ”MIHAIL KOGĂLNICEANU”, FOCȘANI 
  

Domeniul extracurricular acoperă o arie foarte largă de activităţi cu o tipologie extrem de 
variată. Nu se desprinde o definiţie comună a acestora sau măcar o operaţionalizare, prin indicarea 
activităţilor concrete care ar intra în sfera celor extracurriculare.  

Limitele a ceea ce înseamnă extraşcolar sau care să se încadrează în sfera activităţilor 
extraşcolare nu sunt clare. Această situaţie are şi efecte pozitive – o arie largă de activităţi, oportunităţi 
creative şi inovative în acest sens. 

În general, în viziunea părţilor implicate, activităţile extracurriculare se referă la orice activitate 
care se abate de la ora „clasică”, fie că este în timpul sau în afara programului şcolar. Chiar şi joaca 
copiilor în curte este uneori considerată o activitate extraşcolară. 

Fie că este vorba despre efectele separării temporare de prieteni și colegi, sau despre anxietatea 
produsă de situația epidemiologică, impactul emoțional al acestei perioade nu este de neglijat. 

Pentru cei mai mulți dintre ei, nesiguranța asociată contextului ambiguu creat de pandemie este 
cea mai mare preocupare. Anxietatea generată de pandemie poate fi uneori dificil de gestionat, fără 
sprijin din partea celor apropiați. 

Mutarea activităților educaționale în mediul online a constituit o provocare pentru toți cei 
implicați - elevi, profesori, părinți. Tranziția cu succes a activității didactice în online este importantă, 
atât retrospectiv, cât și în perspectivă, dat fiind caracterul dinamic al situației epidemiologice, care 
poate genera nevoia ca un număr crescând de școli să adopte temporar sistemul de predare hibrid sau 
chiar exclusiv de la distanță. 

Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 
pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, activităţi legate de protecţia mediului, sau chiar 
activităţi legate de consilii ale elevilor. 

Activităţile extracurriculare precum cluburi de matematică, şah, limbi străine, dezbateri, 
consilii ale elevilor, formaţii şi orchestre şcolare, dans, teatru, sporturi de echipă şi cluburi sportive, 
cluburi de majorete, cercetaşi sau chiar activităţi religioase, dau posibilitatea de exprimare şi 
contribuie activ la construcţia identităţii tinerilor.  

Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai 
atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. 

Participarea la activităţi extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe ei înşişi prin 
observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste activităţi. 

Activităţile extraşcolare au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ românesc, chiar dacă nu 
s-a pus accentul pe ele în programul şi curriculumul obligatoriu. Cele mai răspândite activităţi 
extraşcolare sunt excursiile şi vizitele la muzee, teatre, operă, balet, etc. Activităţile ecologiste 
(curăţarea parcului oraşului, popularizarea bicicletei ca mijloc de transport, promovarea reciclării), 
olimpiadele şcolare, vizitele la instituţii publice, fabrici sau alte obiective de interes comunitar, 
activităţile sportive dar şi acţiunile de caritate sunt de asemenea frecvent întâlnite. 

Neavând acces la alte oportunităţi de educaţie pentru elevi, cei din rural se implică mai mult în 
educaţia extraşcolară comparativ cu cei din urban, mai focalizaţi pe procesul de educaţie şcolară 
formală, pe învăţământul de performanţă. Cu alte cuvinte în urban, şcoala pune mai mult accent pe 



curriculă, pentru că o consideră mai importantă pentru dezvoltarea ulterioară a copilului şi pentru că 
are resursele materiale şi umane necesare şi suportul din partea familiei. 

Există tendinţa de a considera anumite activităţi ca fiind extracurriculare, cum ar fi olimpiadele, 
deşi acestea sunt şcolare; pot fi încadrate în această categorie dacă este avut în vedere conţinutul 
ştiinţific al acestora, aşa cum pot fi incluse şi cele de tip „after school”, de aprofundare a materiilor 
din programă. 

Cele mai plăcute activităţi şi menţionate cu mult entuziasm, sunt excursiile. Acestea au caracter 
atât turistic, cât şi recreativ, oferă copiilor ocazia de a ieşi din perimetrul local şi de a cunoaşte şi alte 
locuri (există destui copii care „nu au văzut marea, nu au văzut muntele”). Mai mult, ele pot fi legate 
de o materie ca geografia sau istoria, muzica, biologia (vizitarea muzeelor). Pot fi, de asemenea, 
tabere care să conţină la rândul lor alte tipuri de activităţi extracurriculare. 

Activităţile extraşcolare sunt considerate a fi singurele care pot reduce diferenţele resimţite de 
elevii de la ţară faţă de cei de la oraş. Parteneriatele, care dau ocazia schimburilor de experienţă, 
precum şi apropierea copiilor din cele două medii, echilibrează oarecum carenţele educaţionale cu 
care se confruntă cei din zonele rurale şi demonstrează, de cele mai multe ori, că diferenţele vin mai 
degrabă din nivelul financiar şi de dezvoltare al comunităţilor şi nu din lipsa abilităţilor la cei din 
zona satelor. 
  



 
CUM NE AFECTEAZĂ  

LIPSA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 
 

 ÎNV. GUȘĂ ANDREIA-LILIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GÂDINȚI 

 JUDEȚUL NEAMȚ 
 
 Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 

excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

 Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

 Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

 Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

 Acesta a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și niciodată nu ne-am imaginat 
cât de mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea an fără proiecte ce presupun 
parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu colegii din județ, țară sau chiar din țările europene 
partenere și tot ce ne dorim în momentul de față este să revenim cât mai repede la acea normalitate, 
care înainte de pandemie devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată cât de mult o să ne lipsească. 

 În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

 Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent 
pe acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 
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ACTIVITATI EXTRASCOLARE IN PERIOADA PANDEMIEI 

 
PROF. INVATAMANT PRIMAR GUTU FLORENTINA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 190 
 
 Școala a reinceput, dar nu așa cum a fost înainte ca pandemia COVID să ne perturbe modul 

de viață normal. Cu o teamă persistentă de mulțimi mari și un contact prea strâns, multe sporturi, 
cluburi și activități au fost anulate sau amânate deocamdată.  

 Activitățile extrascolare oferă multe beneficii. Programele extrașcolare mențin elevii 
implicați și motivați în școală. Ele îi ajută pe elevi să crească personal, social și academic, 
pregătindu-i pentru carieră. 

 Din fericire, sunt disponibile numeroase activități extracurriculare online. Poate fi nevoie de 
un pic de creativitate și inițiativă, dar există o mulțime de moduri în care copilul poate profita la 
maximum de această situație fără precedent.  

 Luați sarcina de a muta cluburile școlare preexistente în formate virtuale. De exemplu, chiar 
dacă elevii nu se pot întâlni la competiții de dezbatere în persoană, putem organiza un turneu de 
dezbatere online, prin intermediul Zoom. 

 Începeți un nou club online. Copilul trebuie să creeze un scop clar pentru club, să aleagă cel 
mai bun format virtual de utilizat și să recruteze membri.  

 Organizați strângeri de fonduri pentru organizațiile de caritate locale sau familiile care au 
nevoie. Copilul poate crea un obiectiv de strângere de fonduri și un plan de acțiune, apoi poate 
recruta colegi pentru a-i ajuta să servească comunitatea. 

 De asemenea puteti crea și vinde opere de artă impreuna cu elevii. Acesta este un mod 
distractiv de a le dezvolta spiritul antreprenorial și de a economisi pentru facultate. 

 Uneori, o situație nouă merită un nou hobby. Dacă pictura și-a pierdut o parte din strălucire în 
timpul pandemiei, poate sculptura sau animația ar putea oferi un nou impuls de motivație și energie 
copilului talentat artistic. 

 Formați un grup muzical și înregistrați cântece virtual. Indiferent dacă folosiți sau nu 
instrumente, elevii pot fi creativi si pot răspândi bucuria celorlalți. 

 Elevii pot face cursuri online pentru a explora diverse interese. Ei pot găsi cursuri online 
despre orice, de la programare computerizată la design grafic, până la mitologia greacă și romană.  

 Dacă copilul este puternic într-un anumit subiect, își poate oferi expertiza și timpul pentru a 
ajuta elevii mai tineri care au dificultăți. 

 Voluntariatul este un mod fantastic de a explora diferite domenii de carieră. Chiar și în timpul 
pandemiei, există multe oportunități de voluntariat online pentru elevi. 

 Dacă copilul are o mare întrebare științifică sau socială, poate folosi metoda științifică pentru 
a găsi un răspuns - să formeze o ipoteză și să proiecteze un experiment pentru a le testa predicția. 

 Nu toate programele extrașcolare au nevoie de un obiectiv academic. Uneori pot fi doar 
pentru plăcere personală și îngrijire de sine.  

 Pandemia se va sfârși în cele din urmă, iar viața va reveni la normal. Ceea ce alegem să 
facem în timpul acestei pandemii va avea efecte personale mai lungi decât COVID-19 în sine. 
Elevii trebuie sa fie orientate pentru a alege o cale pozitivă de creștere personală prin activități 
extracurriculare online. 
  



 
ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ- 
 „ATELIERUL LUI RILĂ IEPURILĂ” 

 
PROF. GUȚU FLORINA 

GRĂDINIȚA NR. 2 ROATA DE JOS 
JUDEȚUL GIURGIU 

 
Tipul de activitate- Activitate extracurriculară integrată 
Domeniile integrate-Domeniul Limbă și Comunicare și Domeniul Om și Societate 
Tema activității integrate- “Iepurașul de Paști”, de Sanda și Vasile Socoliuc-poveste ilustrată 

în power point. 
Data-22 aprilie 2021 
Nivel-II 
Resurse umane- educatoarea și copiii de la grupă. 
Resurse materiale- laptop, videoproiector, ghicitori ilustrate, imagini de tip puzzle, lipici, 

foaie suport, ouă de plastic, siluetă iepuraș cu gura deschisă, morcovi. 
Locul de desfășurare- sala de grupă, curte grădiniței. 
 
Descrierea activității 
1.Captarea atentiei 
Se va face cu ajutorul unor ghicitori ilustrate despre sărbătoarea Paștelui. 
 
Într-un coşulet gătit,  
Mama mea a pregătit 
Vin, pască si ouşoare 
Pentru o mare sărbătoare… 
(Paşte) 
Cine-ascunde-n mare grabă 
În gradină printre iarbă 
Ouşoare colorate,  
De copii sunt căutate? 
(Iepuraşul) 
 
E fragil, e colorat,  
Poate fi şi-ncondeiat,  
E simbol al Paştelor 
Bucuria pruncilor… 
(Oul de Paşti) 
 
 
Mititel, fricos, pufos 
El aduce într-un coş 
Ouşoare colorate 
Şi frumos încondeiate. 
 (Iepuraşul) 
 
Clopote răsună,  



Creştinii se adună 
În casa Domnului,  
Să se roage Lui.  
( Biserică) 
 
2.Iepurașul de Paști, de Sanda și Vasile Socoliuc-poveste ilustrata în power-point  
Este redat conținutul poveștii printr-un material realizat în ppt cu imagini sugestive. 

Educatoarea citește textul poveștii pe măsură ce imaginile se succed. 
 
3. Iepurașul de Paști –repovestire cu ajutorul imaginilor de tip puzzle. 
Se oferă preșcolarilor imagini sugestive din textul prezentat, iar aceștia reconstruiesc scena, 

prin lipire și le așează conform desfășurării acesteia. Astfel, prin joc și acțiune, se vor fixa etapele 
poveștii, personjele, mesajul textului. 

 
4.Fixarea poveștii se face prin metoda pânza de păianjen- educatoarea ține de capătul aței, 

adresează o întrebare și dă ghemul unui copil; copilul care a primit ghemul va răspunde și va adresa 
o altă întrebare unui copil ales de el; astfel, toți copiii vor participa la repovestire, vor fi surprinse 
aspecte care i-au impresionat, se va fixa conținutul poveștii. 

 
5.Preșcolarii sunt invitați în curtea grădiniței la un concurs – Oul de Paște. Sunt sfătuiți să 

caute foarte bine ouăle ascunse, să le culeagă și să descopere surpriza pe care o ascund acestea. 
 
6. Ziua se încheie cu un joc de dezvoltare socio-emoțională- Hrănește iepurașul! 
 Se desenează/ pictează pe polistiren un iepuraş, văzut din faţă. Acesta are o gură foarte mare, 

aproximativ de 10-20 cm diametrul (se decupează gura). Acest tablou se așează sprijit de o masă 
sau pe un stativ. Morcovul poate fi desenat sau realizat din material textil. 

Copiii se aşază în cerc şi cântă exemplificând cu mişcări sugerate de textul cântecului – A 
venit un iepuraș. Un copil care va fi legat la ochi va fi condus până aproape de iepuraş, apoi i se 
recomandă să-l hrănească. El face două-trei mişcări în jurul iepurelui, încercând să-l găsească şi să-l 
hrănească, introducându-i morcovul în gură. 

În atmosfera de veselie, copilul face încercări diferite, chiar de haz.În timp ce copilul încearcă 
să hrănească iepurele, copiii ceilalţi comentează cu mare haz modul lor de hrănire. 

Variantă de joc: se formează perechi, un copil este legat la ochi, iar cel de-al doilea îl 
ghidează să hrănească iepurele prin comenzi verbale- mai sus, mai jos, la stânga, la dreapta, etc. 
  



 
PARTENERIATUL CU PARINTII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITATILOR EDUCATIVE 
 

 PROF. PRESCOLAR: GYEACOVICI ANDREEA NADINA 
 GRADINITA P.P. NR. 1 SANNICOLAU MARE JUD. TIMIS 

 
 In fiecare an realizez un parteneriat cu parintii prescolarilor pe care ii indrum si il numesc ,,Doi 

parteneri intr-un singur scop’’.Motivul relizarii acestui parteneriat pe timp de pandemie este 
necesitatea mentinerii unitatii de cerinte in educatia copilului, necesitatea realizarii unei legaturi 
stranse intre gradinita si familie ca parteneri egali in educatia copilului.Scopul acestui parteneriat este 
implicarea si participarea reala a parintilor in activitatiile online si cele educative.Ca obiective majore 
ale acestui parteneriat as aminti formarea parintilor ca parteneri egali in educatia copiilor;convingerea 
parintilor pentru a investi in dezvoltarea personala a copilului;implicarea parintilor in atragerea de 
materiale necesare unei bune desfasurari a actului educational online;creearea unui mediu educativ 
pozitiv, favorabil, adecvat pentru desfasurarea activitatilor online;implicarea parintilor in atragerea si 
gasirea materialelor derularii activitatilor online. 

 In parteneriat este nevoie si de membrii ai comunitatii care sa asigure dezvoltarea personala si 
sociala, cat si sanatatea fizica si emotionala prin diferite cai:consiliere, indrumare, programe de 
dezvoltare, parteneriate cu gradinita , cu atat mai mult in perioada pandemiei.Acest proiect 
educational se mentine cel mai bine in contextul invatarii de acasa prin: 

-Comunicare periodica , onesta si eficienta a informatiilor despre copii. 
-Cunoasterea de catre parinti a cadrelor didactice si a comunitatii. 
-Discutii individuale parinte-educator pentru invatarea personalizata a prescolarului. 
-Colaborarea pentru rezolvarea problemelor prescolarului. 
-Implicarea in activitati organizate de gradinita si comunitate. 
-Solicitarea ajutorului cand este nevoie. 
-Participarea parintilor la deciziile luate impreuna cu gradinita. 
-Implicarea in cunoasterea nevoilor prescolarilor. 
-Colaborarea pentru activitati atractive pentru copii cat stau acasa. 
Invatarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie practic copiii pentru viitorul lor:de 

autonomie si de responsabilitate, de simtul colaborarii si de incredere, de rezilienta. 
 Educatia este un proces impartit intre parinti si educatori al carui obiectiv este formarea 

integrala a copiilor.Pentru a duce la bun sfarsit o educatie integrala fiind necesar sa existe canale de 
comunicatie si actiuni ale familiei cu gradinita , doar asa se produce dezvoltarea prescolariilor, ambii 
au un rol fundamental in dezvoltarea integrala a copilului. 

 Realizarea unui plan de activitati cu parintii poate sa cuprinda strategiile de interventie care sa 
raspunda nevoilor de dezvoltare ale copilului, activitatiile propuse pentru dezvoltarea copilului , tipuri 
de activitati realizabile in cele doua medii educationale ale copilului, adultii implicati in sustinerea 
copilului.Parintele se va simti implicat in viata copilului sau .Ca educatori putem reflecta care sunt 
abilitatile parentale unde parintii au nevoie de suport, oferindu-le diverse materiale pentru a-si 
imbogati cunostintele si a dezvolta competentele parentale.Parintii trebuie sa colaboreze cu 
educatorul daca vor sa educe , pentru ca efortul pe care il realizeaza in activitatea online sa aiba 
continuitate si in restul zilei.Intre familie si gradinita trebuie sa existe o comunicare foarte stransa in 
aceasta perioada pandemica. 

 Pe perioada predarii online , educatia familiara si scolara joaca un rol foarte important in 
achizitia de cunostinte si comportamente ale copilului.De aceea ambii trebuie sa aiba responsabilitati 
si roluri complementare.O buna interactiune intre gradinita si famile in aceasta perioada de predare 
online , ofera prescolarului o imagine de apropiere intre educatoare si persoanele care se ocupa de ei, 
astfel prescolarul se simte in siguranta .Am ajutat prescolarii sa treaca peste retineri, temeri si sa-si 
exprime in mod deschis opiniile personale , sa vorbeasca deschis .Prescolarii au dobandit nu numai 



curajul ci si respectul, pentru a-si exercita principalele insusiri care-i definesc personalitatea , 
facandu-i participanti activi dar si colaboratori in ducerea la bun sfarsit a tuturor activitatilor predate 
online. 

 In concluzie , familia si gradinita sunt cele care influenteaza dezvoltarea individuala si procesul 
educativ si de aceea este foarte important colaborarea tuturor celor care intervin in procesul de 
dezvoltare si formare al copilului. 

 
 Bibliografie: 
 Moisin Anton-Parinti si copii, Editura didactica si pedagogica , Bucuresti, 1995 
 Mircea Agabrian, Vlad Millea-Parteneriate scoala-familie-comunitate, Editura Institutul 

European, 2005  
  



  
JOCURI ÎN AER LIBER 

 
PROF. KARINA HADADEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS, JUD. HUNEDOARA 
 
”Animale agățate” 
Este un joc care implică toți jucătorii. Aceștia învață despre caracteristicile și habitatele 

animalelor, formulează întrebări și își folosesc gândirea critic pentru a clasifica animalul respectiv. 
Este excelent pentru încurajarea grupurilor pasive sau rezervate în privința unei participări depline. 

Cerințe:  
-locul/timpul: oriunde, zi/ noaptea 
-nr. jucători: minim 4 
-vârsta: peste 7 ani 
-materiale: imagini cu animale, cârlige de rufe 
Cum se joacă? 
Acest joc poate fi jucat cu nume de animale scrise pe cartonașe, dar este mai amuzant dacă se 

folosesc imagini. Imaginile sau vederile de la organizațiile de mediu au de obicei o descriere a 
animalului pe verso, ajutându-i pe jucători să verifice în final numele și caracteristicile animalului. 

Pentru început folosiți cârlige de rufe ca să prindeți animalul pe spatele fiecărui jucător. Spuneți 
grupului să pună întrebări celorlalți pentru a afla ce animal reprezintă. Întrebările ar trebui să 
menționeze caracteristicile animalului, nu și numele sau grupul din care fac parte. Încurajați fiecare 
participant să pună una sau mai multe întrebări altui jucător și invers, iar apoi ambii să continue 
activitatea cu alți participanți. 

Jucătorii pot răspunde la întrebări cu” Da/Nu/Nu știu”. Încurajați jucătorii să răspundă cu ”Nu 
știu” dacă nu sunt siguri de răspuns pentru că informațiile greșite pot deruta pe cei care încearcă să 
identifice animalul. 

Jucătorii care au ghicit corect animalul pot muta cartonașul cu imaginea animalului din spate în 
față. 

Pentru că scopul activității este ca fiecare jucător să aibă succes în demersul său, răspunsul 
correct pentru copiii mici poate fi doar ”pasăre”, în timp ce pentru cei mai experimentați ar putea fi 
specia sau subspecia din care face parte acea pasăre. 

 
”Traseul camuflat” 
Este un joc individual, nu de echipă. 
Cerințe:  
-locul/timpul: pădure/crâng, zi 
-nr. jucători: 1-30 
-vârsta: peste 5 ani 
-materiale: obiecte confecționate, 22 m de sfoară 
Cum se joacă? 
Liderul plasează între 16-24 de obiecte confecționate (cui ruginit, bănuț arămiu, clește de rufe 

din lemn, etc) pe o secțiune a drumului având o lungime între 15-22 m. Obiectele nu ar trebui să iasă 
în evidență față de vegetația și pământul care le acoperă. Fiecare jucător încearcă să vadă cât mai 
multe obiecte camuflate.  

Înainte de a juca, adunați o colecție de obiecte, unele ușor de observant și altele mai dificil de 
văzut. Alegeți o porțiune dintr-o cărare sau zonă liberă care are o varietate de arbori, plante și resturi 
de frunze. Pentru a menține jucătorii pe cărare și departe de obiectele ascunse, marcați lungimea 
traseului cu o sfoară. Zona nu ar trebui să conțină plante care cresc aproape de pământ, pentru ca 
jucătorii să poată vedea bine traseul. Pentru diversitate, plasați obiectele la înălțimi și distanțe diferite 
față de sfoară, dar nu mai mult de 1 m în plan orizontal. 



Spuneți jucătorilor: ”Mergeți cu grijă și numărați obiectele pe care le vedeți Nu trebuie să 
rețineți ce obiecte”. Pentru a adăuga puțin suspans, țineți secret numărul de obiecte ascunse. Pe 
măsură ce jucătorii încheie traseul, vă vor șopti numărul obiectelor văzute.  

Deoarece jucătorii vor fi dornici să găsească toate obiectele, invitați-i să mai meargă o dată pe 
traseu. După ce toți au terminat, adunați din nou grupul la începutul traseului și spuneți-le 
participanților să vă însoțească și să semnalizeze pe măsură ce vă apropiați de un obiect ascuns. 
Numărați obiectele pe măsură ce le adunați. 

Pentru a menține interesul, mai ales al celor mari, includeți unul sau două obiecte ascunse foarte 
bine (de ex. o oglindă care poate fi pusă astfel încât să reflecte vegetația pădurii). 

Atunci când se joacă cu copii mai mici, obiectele ar trebui să fie mai mari și mai ușor de 
observant. 

Jocul se poate încheia discutând concepte precum adaptare și camuflaj și să căutați animale a 
căror culoare le permite să se camufleze. 

 
”Aparatul de fotografiat” 
Se joacă în perechi: unul este fotograful și celălalt este aparatul de fotografiat. Fotograful 

ghidează aparatul de fotografiat (ai cărui ochi sunt închiși) către imagini frumoase și captivante. 
Fotograful face o fotografie atingând umărul aparatului de două ori- aparatul deschide apoi ochii timp 
de 3-5 secunde. 

 
4.Etapa a IV-a: ÎMPĂRTĂȘIREA INSPIRAȚIEI 
 
”Momente speciale” 
Această activitate consolidează aprecierea oamenilor pentru natură și pentru ceilalți. 
Cerințe:  
-locul/timpul: oriunde, zi/noapte 
-nr. jucători: minim 10 
-vârsta: peste 11 ani 
-materiale: nu necesită 
Cum se joacă? 
Adunați grupul într-un cerc și spuneți participanții să se gândească să se gândească la moment 

inspiraționale sau amuzante care au avut loc în timpul petrecut împreună. Solicitați voluntari care ar 
vrea să interpreteze, mimând, momentele lor speciale. Spuneți participanților să transmit experiența 
simplu și fără zgomot. După mimarea unei întâmplări, participanții așteaptă ca voluntarul să o explice. 

 
Bibliografie: 
Cornell Joseph, ”Să împărtășim bucuria pădurii: activități de conștientizare a naturii pentru 

toate vârstele”, Ed. Mioritics, Constanța, 2017 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADITIONAL 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, MEDIAȘ 
PROF. ÎNV. PRIMAR CORNELIA CORINA HAN 

 
Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 
 În cadrul acestor activități, copiii pot să își descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte 
diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. Astfel că, acele cursuri 
care prezintă interes îl vor menține activ și curios, îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) 
neștiute, pentru un viitor promițător. 
Tradițional 
• realizarea acestora în institutii de stat și în 
spațiul geografic real; 
• posibilitatea participării tuturor elevilor; 
• probabilitatea de realizare a acestora fără 
resurse financiare; 
• folosirea materialelor didactice; 
• concretizarea unor produse finite cu 
materiale propriu-zise, în mediul școlar sau prin 
vizitarea unor centre comerciale având diferite 
domenii de activitate; 
• executarea unor activități practice în mediul 
școlar; 
• efectuarea unor activităţi ecologice în natură 
cu implicarea diferitelor ONG-uri; 
• slaba implicare a părinților în activitățile 
desfășurate... 

Online 
• mutarea acestora în spațiul virtual cu ajutorul 
platformelor educaționale; 
• participarea redusă a elevilor din medii 
defavorizate la activități din cauza lipsei de 
tehnologii; 
• imposibilitatea de realizare a activităților fără 
costuri suplimentare (aparatură, consumul de 
energie electrică...) 
• folosirea de aplicații digitale; 
• executarea unor produse printr-o varietate de 
jocuri socio-dinamice și distractive; 
• aplicarea practică acasă a cunoştinţelor 
dobândite prin mijloace de comunicare online; 
• efectuarea unor activităţi în natură, în curte și 
gradină împreună cu familia; 
• lipsa totală a interesului unor familii în 
activitățile extrașcolare... 

Exista o gamă variată de organizare a unor tematici atât în mediul tradițional, cât și în mediul 
online: 

• ateliere de creație literară; 
• activități/ateliere artistico-plastice; 
• activități culinare/antreprenoriale; 
• practico-tehnologice; 
• activități de educație rutieră; 
• activități de educație pentru sănătate; 
• activități de educație ecologică; 
• jocuri socio-dinamice și/sau distractive; 
• activități de matematică distractive; 
• activități comune școală-familie online; 
• vizionări de filme, desene animate și piese de teatru pentru copii online; 
• vizitarea de muzee în mediul virtual; 
• ateliere creative de arte frumoase;  
• artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului, precum sunt științele.  

  



Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 
de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

 Activități extrașcolare de turism virtual îi ajută să-și îmbogățească cunoștințele despre 
comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice... Părinții pot 
explora alături de copiii lor un muzeu nou sau o grădină zoologică și transforma această „excursie 
virtuală” într-una educativă.  

Cunoștințele pe care le deprind prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătitți de provocări, mai încrezători în propriile idei și 
mai creativi. 

Cursurile și atelierele de gătit, care implică lecții de nutriție sunt în această perioada, ocazii 
excelente de a găti împreună cu propriul copil și de a descoperi arta culinară. Acesta va afla cum se 
pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru 
tot parcursul vieții. Este o metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar 
și să devină un mic chef creativ care să impresioneze 

Cursuri de improvizație pentru copii îi învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, 
să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, 
încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  

 Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului ecologică ajută copiii să afle cât de 
important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor, formând un copil 
responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește. 
  



 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE-POVESTE DE PAȘTE 

 
 PROF. INV. PRIMAR HANȚESCU CLAUDIA 

 SCOALA GIMANAZIALĂ ȘIMIAN, MEHEDINȚI 
 
 Sărbătoarea de Paște este o sărbătoare care marchează Învierea Domnului Iisus Hristos. Paştele 

celebrează răscumpărarea oamenilor făcută de Hristos prin Patimile, Moartea şi Învierea Sa. Primele 
două evenimente cad în perioada postului şi sunt întâmpinate cu tristeţe şi privaţiuni, iar Învierea, cu 
bucurie şi îndestulare. 

 Creștinii cred că învierea lui Iisus înseamnă că și ei pot primi o nouă viață după moarte. Acestă 
credință este celebrată de Paști. Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată și cu primăvara. Retrezirea 
naturii la viață simbolizează tocmai noua viață pe care creștinii au câștigat-o prin crucificarea și 
învierea lui Iisus.Paștele creștin este similar cu două tradiții antice: una evreiască și alta păgână. 
Ambele tradiții sărbătoresc învierea, trezirea la viață. 

 Mulți oameni de știință au înțeles că Paștele creștin derivă din Paștele evreiesc, numit 
Pesach.Pesach este originea cuvântului Paști. De Paști, evreii sărbătoresc fuga și eliberarea din Egipt. 
Mulți dintre primii creștini erau evrei crescuți în tradiția ebraică. Ei au privit Paștele ca o noua 
eliberare, ca pe un Paște evreiesc, dar cu altă semnificație - comemorarea venirii lui Iisus așa după 
cum anunțaseră profeții. 

 Aproape toate popoarele au avut o sărbătoare a primăverii. La începutul creștinismului, pentru 
ca oamenii să accepte mai ușor religia creștină, misionarii creștini au adaptat sărbătoririi Paștelui 
elemente din festivaluri păgâne, festivaluri în care se sărbătorea venirea primăverii.. Ca să salveze 
vieți, misionarii au transmis treptat mesajele lor către populație permițându-le să-și continue tradițiile 
păgâne, dar într-o manieră creștină. De exemplu, au preluat din tradiția evreilor ideea sacrificării 
mielului. 
 De la acestă tradiție, a sacrificiului, Iisus a fost numit€ Mielul lui Dumnezeu , pentru că așa cum 
mielul era sacrificat de către evrei pentru iertare, la fel Iisus s-a sacrificat pentru salvarea lumii. În 
aceeași perioadă în care astăzi se sărbătorește Paștele creștin, popoarele scandinave sărbătoreau zeița 
primăverii, Ostern sau Eastre. Această tradiție era asociată cu iepurașul de Paști și ouăle viu colorate, 
simboluri ale bucuriei, luminii soarelui și al fertilității. Acest festival avea loc în ziua echinocțiului 
de primăvară. În modul de sărbătorire a Pașelui creștin, s-a preluat ideea vopsirii ouălor dar numai în 
culoarea roșie, semnificând sângele lui Iisus vărsat pentru omenire. Acest tip de festivaluri, legende 
și povești erau comune în religiile antice. 

 
SIMBOLURILE CREȘTINE 

 Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui 
Iisus pentru salvarea omenirii. Crucea a fost declarată ca simbol al creștinității de către împăratul 
Constantin în cadrul Consiliului de la Nicaea, în anul 325 după Hristos. 

 Mielul -reprezintă victoria vieții asupra morții. Îl simbolizează pe 
Mântuitor care S-a jertfit pentru păcatele lumii și a murit pe cruce ca un miel nevinovat. Mieii sunt 
membrii turmei lui Dumnezeu.  



  Oul - simbolizează învierea. Ouăle roșii aveau menirea de a ține răul departe și 
simbolizau sângele lui Hristos.  

• Oul de Paşte a intrat în ritualul acestei sărbători creştine prin filiera unor tradiţii mult mai 
vechi. Aproape întreaga lume necreştină îl considera drept principiu al creaţiei. O astfel de tradiţie 
adânc înrădăcinată în subconştientul popoarelor nu putea rămâne ignorată. Lumea creştină a adoptat-
o şi i-a îmbogăţit semnificaţia, de la naştere la renaştere. 

• Primele ouă roşii le-a făcut, conform Evangheliei, Maria Magdalena. Ea le-a împărţit rudelor 
sale, spunându-le „Hristos a înviat!” 

 

  Pasca - se coace de către gospodinele creștine numai o dată pe an, de 
Sfintele Paști. Ea are o formă rotundă pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. 
Având la mijloc o cruce, pasca este împodobită pe margini cu aluat împletit. În momentul în care se 
pune în cuptor, femeile de la țară fac semnul crucii cu lopata pe pereții cuptorului, spunând: "Cruce-
n casă, / Cruce-n piatră, / Dumnezeu cu noi la masă, / Maica Precistă pe fereastră". Legenda pascăi 
spune că, în timp ce predica împreună cu apostolii, Iisus a găzduit la un om foarte primitor care le-a 
pus în traistă, la plecare, pâine pentru drum fără știrea lor. Întrebându-l pe Hristos când va fi paștele, 
Mântuitorul le-a spus că atunci când vor găsi pâine în traistă. Căutând apostolii au găsit în traistă ce 
le pusese acel om. De atunci fac femeile pască. 

  Lumânarea de Înviere - este cea care în Noaptea Învierii fiecare 
credincios o poartă în mână și pe care o va aprinde din lumina adusă de preot de pe masa Sfântului 
Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al biruinței vieții asupra morții și a luminii lui Hristos 
asupra întunericului păcatului. Mulți păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujbă și o 
aprind în cursul anului în cazul în care au un mare necaz în casă.  
  



  
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVULUI 
 

PROF. PENTRU ÎNV. PRIMAR HÂRA-OANCEA RAMONA-DENISA 
LICEUL TEHNOLOGIC”ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” 

VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta 
individualitate a tinerilor, de aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în 
funcție de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, 
este indicat să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii 
de activitate. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea copilului pentru viaţă. Întotdeauna un învăţător 
cu o conduită creativă promovează învăţarea autointenţionată şi o atmosferă neautoritară. El 
încurajează procesele gândirii creatoare şi îi îndeamnă pe elevi să lucreze suplimentar. Cu alte 
cuvinte, acest tip de educator îşi îndeamnă elevii să caute noi conexiuni între date, să-şi imagineze, 
să facă asociaţii de diferite tipuri, să găsească soluţii la probleme, să combine materialele şi noţiunile 
în modele noi şi neaşteptate etc. de asemenea, el foloseşte, în cadrul conversaţiei şi dezbaterilor, 
întrebări deschise de tipul: De ce?, Cum?, În ce mod?, Ce se întâmplă dacă? etc. Întrebările de acest 
gen conduc la atitudinea de explorare, dezvoltă curiozitatea epistemică, instaurează un climat socio-
afectiv favorabil cooperării şi stimulează, astfel, tendinţele creative ale elevilor. 

Nu există domeniu al activităţii umane în care să nu se manifeste o puternică înrâurire asupra 
actului educativ din activitatea extracurriculară. Aceste activităţi vizează asigurarea dezvoltării 
normale a copiilor, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia; îmbogăţirea capacităţii 
copilului de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţi, de a cunoaşte şi interacţiona cu mediul prin 
explorări, exerciţii, încercări, experimente; descoperirea de fiecare copil a propriei identităţi şi 
formarea unei imagini de sine pozitive; sprijinirea copilului pentru a dobândi cunoştinte, capacităţi şi 
atitudini necesare activităţilor şcolare. 

Cuprinzând mai multe forme de manifestare (interdisciplinară, intradisciplinară, 
pluridisciplinară, transdisciplinară) activităţile extracurriculare apar ca o consecinţă logică a integrării 
tuturor tipurilor de conţinuturi. Acest mod de abordare a educaţiei oferă celor care învaţă nu numai 
cunoştinţe, ci şi elemente de interpretare, înţelegere, care conduc la dorinţa de perfecţionare. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
Vizitele ( chiar și online) la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 

organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice 
ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 



activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

Activitatile extrascolare au un rol foarte important in educatia copiilor. Nu doar notele bune 
la scoala sunt suficiente pentru a face ceva in viata, pentru a-si pune mintea la contributie si sangele 
in miscare, ci si activitatile extrascolare care nu se rezuma la spatiul scolar si urmaresc formarea unor 
competente si abilitati din punct de vedere al atitudinii, comportamentului si manifestarilor sociale, 
altele decat cele care se dobandesc pe plan formal. Am observat că elevii sunt motivați să realizeze 
proiecte concrete, urmărind un plan flexibil și având un subiect care face parte din existența cotidiană, 
din realitate. Îi ajută faptul că activitatea este extrașcolară și nu sunt constrânși de norme rigide, ci 
sunt liberi să aleagă lucrurile care le plac, imaginile și activitățile care îi pasionează. Îi încurajează 
faptul că își pot exprima liber opinia și nu li se impune o cerință, ci li se propune un proiect realizat 
cu ajutorul ideilor și al creativității lor. Fiecare lucrează la ce îi place și pasiunile diferite se 
completează în cadrul grupului. Consider că este o provocare pentru noi toţi să ne adaptăm rapid la 
situaţia actuală, să continuăm învăţarea dincolo de şcoală cu ajutorul instrumentelor online accesibile, 
să îi încurajăm, să îi sprijinim pe elevi să participe activ la descoperirea informaţiilor, a sensului şi 
utilităţii lor în cadrul unor activităţi în care sunt îndrumaţi de un profesor facilitator. 
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CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR HAȚEGAN DORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA 

JUDEȚUL TIMIȘ 
 
 Inovația și creativitatea au un rol bine stabilit în formarea personalității copiilor. Activitățile 

creative constituie procedeul de realizare a educatiei, ei au nevoie de aceste activități prin care își pot 
dezvolta capacitățile ce țin de creșterea sentimentului valoric personal, creșterea stimei de sine, 
sociabilitatea și creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. Activitățile acestea, le oferă 
destindere, încredere, recreere, posibilitatea de afirmare și recunoaștere a aptitudinilor, toate acestea 
având un caracter educativ. 

 Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a școlilor. Stimularea creativității 
elevilor se poate realiza printr-o pregatire teoretică și practică, dinamizarea inițiativei muncii 
independente. 

 Activitatea creativă școlară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații 
în actul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale. Ele sunt diferite din 
punct de vedere al conținutului, duratei, metodelor folosite și a formelor de organizare a activității. 
Conținutul activităților inovative nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu, elevii au libertate 
deplină de a alege conținuturile care sunt în concordanță cu dorințele și interesele lor. Toate acestea 
duc la formarea unor personalități complexe și complete. 

 Activitățile creative pot avea diferite forme –drumeții, excursii, vizite, tabere școlare, vizionări 
de filme, cercuri de creație, concursuri, competiții sportive, care prin specificul lor, imprimă copilului 
un anumit comportament. Prin activitățile la care participă, își însușesc cunoștințe noi. Activitățile 
sunt subordonate procesului de învățământ care se desfățoară în clasă, se desfășoară în colectiv, fiind 
create și organizate pentru antrenarea elevilor, ținând seama de particularitățile de vârstă și interesele 
elevilor, precum și de posibilitățile de realizare pe care le au, organizate în scopul îmbogățirii 
experienței de viață fiind organizate în funcție de conținutul lecțiilor. 

 Elevii trebuie ajutați să participe la activitățile inovative, să se implice afectiv, cu plăcere și 
bucurie în ceea ce fac. Putem menționa că activitățile generează relații de prietenie, ajutor reciproc 
între elevi, educă simțul responsabilității și o atitudine față de scopurile urmărite. Este important ca 
elevii să fie antrenați nu numai în desfățurarea unor activități, ci și în inițierea și organizarea lor. 
Valorificarea activităților inovative în practica educațională trebuie să se producă sistematic și cu mai 
multă eficiență, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

 Factorii care pot contribui lapromovarea creativității și a inovației pot fi crearea unui mediu 
favorabil, încurajarea comunicării interculturale, gândirea creativă, încurajarea deschiderii către 
schimbare și promovarea educației. 

 Inovația și creativitatea reprezintă elemente esențiale, care stau la baza procesului de 
învățământ care se dorește a fi competitiv și care se va optimiza în prezența unor factori ce vizează 
atât competențele, cât și afectivitatea. Creativitatea presupune ca profesorul să fie maestru în arta 
întrebărilor, punând în permanență întrebări elevilor iar aceștia devin activi participativi. 

 În concluzie putem spune că activitatea creativă și inovația e o componentă educațională 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare a activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxată care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Inovația poate susține creativitatea reprezentând provocarea 
individului și drumul spre succes. 
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EDUCAȚIA ON-LINE ȘI FAMILIA 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. HERCIU MARIA 

 GRĂDINIȚA CU PN MĂRGINENI, BACĂU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU PIRU” MĂRGINENI 

 
 Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 
profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile 
familiei și ale școlii, în educația copiilor?  

 Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de grădiniță online 
pot fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.  

 Pas cu pas, se construiesc noi programe și metodologii de educație, transformând criza  
într-o oportunitate de creștere și adaptare la nevoile preșcolarilor, ale profesorilor și ale 

părinților.  
 În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 

personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 
spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult 
în perioada pandemiei. 

 Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, 
prin: 

• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți 
acasă, pasiuni, nevoi particulare) 

• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți) 
• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia 
• Discuțiile individuale părinte-educator pentru învățare personalizată a copilului 
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului 
• Implicarea în activități organizate de grădiniță și comunitate  
• Asistarea copiilor în realizarea sarcinilor  
• Solicitarea ajutorului când este nevoie 
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu grădinița 
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca preșcolar  
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă. 
 Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: 

de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.  
11 moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor și o relație productivă 

cu programul școlii online: 
1. Oferă-ți răgaz pentru tranziție 
Între work from home, treburi casnice, familie, încearcă să le iei pe rând și să nu-ți neglijezi 

stările. E firesc să simți o schimbare, însă e important să conștientizezi că normalitatea se creează în 
timp, așa cum ți-e mai bine.  

Prioritizează pauzele de destindere, iar dacă simți că ai o stare proastă, te poți retrage 10 
minute. Cei mici observă subtilitățile din comportamentul adulților, iar cum îți gestionezi stările poate 
fi un model pozitiv pentru ei și stările lor în pandemie. 

2. Asigură-i un spațiu doar al lui, pentru învățarea online 
Dacă e posibil, organizați împreună un birou sau un colț de studiu doar al său. Așa cum 

probabil ți-ai pregătit și tu un spațiu de lucru departe de distrageri, și ei au nevoie de “banca” lor, care 
să separe “acasă” de “școală”.  

  



Organizarea și separarea acestor aspecte e importantă pentru copil, dar și pentru un părinte, care 
poate să își păstreze astfel și propriul spațiu de muncă acasă, separat de ceilalți. În timp ce îi pui 
nevoile de învățare pe primul loc, îți oferi și ție spațiu.  

3. Susține-i responsabilizarea în procesul de învățare  
Când e acasă, e mult mai ușor să ajungi să-l ajuți cu temele ca să treci mai departe. Însă nu este 

cea mai bună soluție. Talentul pedagogic aparține de obicei dascălilor, așa că ce poți face pentru a 
ușura procesul de învățare - și a-ți salva energie - e să îndrumi copilul să-și exploreze autonomia. 

4. Validează-i emoțiile  
Copiii nu sunt antrenați să-și gestioneze frustrările și emoțiile, sunt copleșiți de ele. Izolarea de 

prieteni, de colegi și de activitățile preferate îi pot da peste cap, iar timpul non-stop cu părinții îi poate 
face confuzi, furioși, apatici și anxioși, agitați, dependenți de afecțiune.  

Ce poți face, când și jobul, și familia îți cer atenția? 
 Pentru cei mici, este un proces de adaptare cum e și pentru tine. Oricum s-ar manifesta, alege 

pe cât posibil să nu îl cerți, ci să-i arăți respect față de ce simte vizavi de educația acasă, să îi 
validezi trăirile și frustrările, normale în acest context, și să comunicați onest. 

5. Cere ajutorul profesorilor 
Bineînțeles, implicarea părinților în educația copiilor înseamnă și să știi când să ceri ajutor. Ca 

părinte, e recomandat să ceri sprijinul daascălilor când nu faci față.  
Nici părinții, nici cadrele didactice nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă colaborând, 

procesul de adaptare devine mai ușor pentru toți.  
6. Alegeți o rutină clară, a voastră  
Educația copiilor acasă poate crea un program foarte haotic, de la orele de masă și de somn, la 

timpul de teme sau de joacă. Totul se petrece sub același acoperiș, iar stresul carantinei poate influența 
părinții să devină mai permisivi decât de obicei. Însă rutina ajută părinții să aibă control, iar copiii 
să aibă disciplină și repere. În timpul școlii online, ar fi ideal ca ei să înceapă ziua la aceeași oră, 
dar și să discutați despre programul de peste zi (mese, pauze, lecții online, teme, joacă, odihnă). 

Totodată, îngăduiți-vă din când în când să faceți excepții, mai ales când copiii au nevoie de 
o pauză sau o seară mai distractivă în familie.  

7. Ajută-l să folosească tehnologia în mod benefic  
Ce poți face pentru a le asigura un mediu sigur și a-i responsabiliza pas cu pas e să îi asiști în 

procesul de adaptare, cu calm, dar și cu entuziasm. Mulți copii nu sunt autonomi și nu pot filtra sursele 
de informare ca un adult.  
  



 
PROBLEMA ACTIVITĂȚIILOR EXTRAȘCOLARE DIN 

PERSPECTIVA PĂRINȚILOR:  
CE ACTIVITATE SA ALEG? / CAT TIMP SA OCUPE DIN TIMPUL 

LIBER? 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. HERCZEG GERLINDA-ILDIKÓ 
GRĂDINIȚA ”CĂSUȚA FERMECATĂ”- LUDUȘ 

 
Astăzi, tot mai mulți părinți îi implică pe copii în diverse activități încă de la cele mai mici 

vârste. Muzică, dans, pictură, teatru, cursuri de limbi străine, înot, gimnastică, ….? 
Activitățile extracurriculare sunt extrem de importante, dar, în primul rând, ele trebuie înțelese 

corect. Menirea acestui „extra” este să completeze ceea ce copilul deja primește la școală sau la 
grădiniță, nicicum mai mult. 

Activitățile extracurriculare au un rol important în formarea personalității copilului. Acestea 
cultivă comportamentul creativ și dezvoltă gândirea, aptitudinile. 

Scopul de bază al acestor ocupații extracurriculare este să ofere copilului posibilitatea:  
• de a-și dezvolta anumite talente sau abilități speciale, dacă acestea au fost observate de către 

părinți sau profesori (sau să verifice dacă copilul are acest talent); 
• de a se implica în anumite activități care îi plac și care contribuie la dezvoltarea unor abilități 

necesare pentru copil (din punctul de vedere al sănătății sau al caracterului).  
În asemenea situații activitățile dezvoltă ceva ce nu este suficient de dezvoltat (este timid, 

excesiv de agitat, energic etc.). Este de menționat că părinții optează uneori pentru activități care sunt 
la modă sau populare, însă care nu sunt corespunzătoare pentru copil. 

Atunci când încep să frecventeze grădinița, copiii au parte de diverse activități pe durata întregii 
zile. E ca un „loc de muncă” pentru cei mici, întrucât la grădiniță sunt impuse anumite reguli, se 
implică în activități educative, iar la final de zi este mult prea epuizant pentru ei să mai meargă și la 
lecții de înot, de exemplu. Cu siguranță copiii își doresc să ajungă acasă, alături de părinți și frați, 
alături de care să aibă parte de timpul lor liber. De aceea, specialiștii susțin că, până la vârsta de 5 ani, 
cei mici trebuie să se implice într-o singură activitate extrașcolară pe săptămână. Totodată, până la 
această vârstă, copiii se pot plictisi destul de repede și își pot schimba preferințele, dar părinții trebuie 
să continue să-i îndrume micuți să persevereze în acea activitate, numai dacă aceasta nu devine 
stresantă sau inutilă pentru copii. 

Dacă copilul este la școală în clasele a II-a-III-a și deja s-a acomodat cu regimul școlar și 
sarcinile de acolo, este suficient ca el să aibă o singură activitate extracurriculară, care să întrunească 
aceste criterii: 

• să se potrivească copilului (să-i placă/copilul să aibă abilități necesare pentru a o practica sau 
să fie dispus să o practice); 

• să ocupe nu mai mult de 50% din timpul liber al copilului – aproximativ 4, 5 ore pe săptămână 
cu excepția zilelor de odihnă (este recomandabil ca sâmbătă și duminică să rămână pentru odihnă și 
distracție, mai ales în perioada acomodării la școală – în clasa I sau a V-a). 

În cazul copiilor de peste 7 ani, specialiștii recomandă două activități extrașcolare pe 
săptămână. Când vine vorba despre copiii mai mari, activitățile opționale trebuie să le ofere plăcere, 
să-i facă fericiți și ambițioși. În perioada de adolescență, ei deja aleg o activitate pe care o face cu 
mult entuziasm și pentru că chiar se pricep la asta. Tot la această vârstă, copilul are și un cerc de 
prieteni care, de asemenea, îl pot influența în alegerea unei activități extrașcolare. 

În cazul în care copiii prezintă aptitudini speciale în mai multe domenii concomitent, părinții 
sunt încurajați să susțină maximum două activități (cu condiția ca acestea să nu ocupe mai mult de 
60% din timpul liber!) și să ofere minimum 4-5 ore/săptămână (zilnic, după școală, măcar două ore 



de odihnă fără computer, telefon, ci comunicare cu alți oameni, plimbări, timp petrecut cu zâmbete și 
discuții cu părinții despre reușitele sale). 

Timpul liber ocupă o parte foarte importantă în dezvoltarea copilului și este obligatoriu ca, în 
perioada anului de studii, weekendul să rămână pentru odihnă, plimbări, sport recreativ (plimbări cu 
bicicleta, înot la bazin) și timp pozitiv petrecut cu părinții. 

La final Direcția Generală ”Educație Tineret și Sport” vine cu niște sfaturi pentru părinți: 
• La alegerea unei activități suplimentare, este foarte important să țineți cont de vârsta și 

posibilitățile copiilor. 
• Lăsați-i pe cei mici să fie deschiși la tot ce este nou și, pentru că varietatea alegerilor a crescut 

foarte mult, nu-i forțați să opteze pentru toate activitățile odată. 
Oferiți-le copiilor șansa să se manifeste așa cum sunt ei, să aibă încredere de sine, să poată 

valoriza ceea ce ei înșiși au creat. 
În concluzie nu trebuie uitat faptul că activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi 

completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber, iar succesul este garantat dacă ai încredere în propria lor 
imaginaţie, bucuria şi dragostea din „cutiuţa sufletului său , dar să îi laşi pe ei să te conducă spre o 
lume a lor, o lume de basm, de acţiuni frumoase şi valoroase. 
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TRADIȚII DE PAȘTE 

 
PROF.INV.PREȘCOLAR HÎRZOIU MARCELA FLORIANA 

GRADINIȚA “PRICHINDEL”, BUCUREȘTI, SECTOR 6 
 
 Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Christos. Începutul acestei sărbători e văzut 

chiar în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al 
răscumpărării. 

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 
 O semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, 

ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei, a curţii, pentru ca totul să fie curat. 
Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pască şi să vopsească ouăle. Potrivit tradiţiei, la miezul 
nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă 
curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică. Acasă le e îngăduit să rămână 
doar celor foarte bolnavi. 

 La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – 
iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biserica de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară 
afară, iar când preotul va rosti „Christos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune 
„Adevărat a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii, iar aceasta va fi formula de salut timp 
de 40 de zile, până la Înălţarea Domnului. 

 Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, 
afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. 

 Oamenilor le este permis să mănânce bucăţele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea 
şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

 Se spune că acei care ciocnesc ouă roşii în ziua de Paşte se vor întâlni şi pe lumea cealaltă. 
 Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. În 

această zi, e interzis şi somnul. 
Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai multe 

cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la Înviere, porţile 
Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor în Săptămâna 
Luminată ajung direct în Rai. În funcţie de zonele ţării, există obiceiuri şi obiceiuri. 

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte în Transilvania 
 Poate cel mai de notorietate e unul din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de „stropit”. 

Potrivit acestui obicei – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau mai 
multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi 
reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie. 

În părţile Sibiului, există obiceiul ca de Paşti să fie împodobit un pom (un arbust) asemănător 
cu cel de Crăciun. Singura deosebire constă în faptul că, în locul globurilor, se agăţă ouă vopsite (fără 
conţinut). Pomul poate fi aşezat într-o vază frumoasă şi farmecul sărbătorii sporeşte cu o podoabă de 
acest fel. 

În Maramureş, zona Lăpușului, dimineaţa în prima zi de Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) 
merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou 
roşu. La plecare, copiii mulţumesc şi urează gospodarilor „Sărbători fericite”. La această sărbătoare, 
pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru ca în acea gospodărie să nu fie discordie tot 
restul anului. Sărbătoarea Paștelui își are obiceiurile si tradițiile specifice, în funcție de zonele țării. 
În Transilvania, datorita confluențelor orientale și occidentale pe care le are regiunea, Paștele a 
adoptat de-a lungul timpului tradiții specifice atât de la sași, de la maghiari, cât și de la români. 

După respectarea Postului Mare, în satele romanești se trăiește solemnitatea Săptămânii 
Patimilor. In aceasta săptămâna, țăranii încearcă sa încheie toate activitățile gospodărești: pământul 
să fie arat și semănat, casele să fie văruite. In Miercurea, Joia și în Vinerea Mare femeile pregătesc 



pasca, mielul si ouăle, a căror încondeiere se distinge in Transilvania printr-o varietate mare de 
modele si culori. Toate acestea reprezintă elementele purtătoare ale simbolului sacrificiului pascal și 
al Învierii. 

În dimineața primei zile de Paște, în unele sate transilvănene toți membrii se spăla pe față cu 
apa dintr-un vas în care a fost pus un ou roșu, un ban de argint și o crenguța cu busuioc. Tot în aceasta 
zi în unele zone există credința că îți va merge bine dacă prima persoană care intră în casă va fi un 
bărbat. 

A doua zi de Paste se distinge în Transilvania prin obiceiul „udatului”. Băieții îmbrăcați în haine 
tradiționale mergeau odinioară să stropească fetele. Obiceiul stropitului de Paști a fost adus în 
Transilvania in perioada Evului Mediu de sașii din zona Sibiului si s-a răspândit in toate comunitățile 
reformate și catolice din Ardeal. Se spune ca fetele care ar fi stropite vor avea noroc tot anul. În trecut, 
fetele erau udate cu apă din fântână, însă în zilele noastre apa a fost înlocuită cu diverse sortimente 
de parfum.Exista si o serie de superstiții pentru perioada de Paste. Se spune, de exemplu, că celui care 
va dormi in ziua de Paste îi va ploua fânul și se va strica. De asemenea, se spune ca cei care mănâncă 
miel n-au voie sa dea oasele la câini, ci trebuie să le îngroape sub un măr, iar cojile de ouă se dau pe 
apă. De Paște cine merge la biserică trebuie să-și pună un ou roșu în sân ca tot anul să fie roșu și 
frumos, iar fetele să aibă pețitori.Tot în aceste părți ale țării există și tradiția ca bărbații din sat să se 
întreacă la ciocnitul ouălor. 
  



 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN ȘCOALA ONLINE  

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR. HOANCIA LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA MARIA” – BOTOȘANI 
 
Școala online a generat schimbări în desfășurarea actului educațional. Această perioadă dificilă 

a pus la încercare modalitățile cadrului didactic de adaptare la situația curentă. O mare schimbare a 
fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul online. Pentru a crea un mediu de învățare 
cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de resurse: Cele mai eficiente platforme 
pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet, Google Classroom (cu sugestii de 
alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

 Profesorul are nevoie de resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea sau resurse deja 
existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul 
lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum 
ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru 
filme, teme și studiu individual, etc.  

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, 
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul 
părinților și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită 
pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare 
atât pentru copii, cât și pentru părinți. În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare 
foarte mare. Am încercat să folosim instrumente, platforme, soft-vere, pagini web, etc. cu ajutorul 
cărora am încercat să desfășurăm activități instructiv educative încât să atingem obiectivele propuse 
pentru această perioadă.  

Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare 
dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să pornească 
prezentarea, video, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; etc.) Noi, 
profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe aplicații și 
platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de evaluare.  

La grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții virtuali (Padlet), care sunt 
aplicații digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; 
Wordwall- este bazată pe joc, foarte interesant și atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de 
tip quiz (întrebări și răspunsuri); Kinderpedia – este o platformă pentru monitorizarea progresului 
copilului pe bază de date și fapte concrete. 

Pentru că în grădiniță au loc numeroase acțiuni și concursuri mai ales în preajma unor sărbători 
importante și de această dată ..Iepurașul de Paște” a venit la grădiniță, virtual. Și deoarece concursul 
,,Sărbătoarea Învieri” desfășurat în grădinița noastră a devenit o tradiție, el a fost organizat online. 
Copiii au participat cu mare drag postând lucrările dedicate acestei mari sărbători a învierii Domnului 
pe platforma online, iepurașul a votat și au desemnat câștigătorii. Bucuria copiilor a fost imensă 
deoarece iepurașul a desemnat toți participanții ca fiind câștigători. 

În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale prin experiențe 
personale. Părerea mea este că toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată (dacă 
ne place, dacă nu) și să fim pregătiți pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și 



instrumente din care putem să alegem și să experimentăm care este cea mai eficientă pentru 
grupa/clasa noastră. 

 Cel mai indicat ar fi instruirea părinților pentru folosirea acestor platforme pregătind și pe ei 
pentru orice eventualitate care ne așteaptă în următorul an școlar.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. HOARĂ VIORICA-MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PROF. NICOLAE CARANDA’’ 

LOCALITATEA GLOGOVA, JUDEȚUL GORJ 
 
 Activitățile extracurriculare reprezintă instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună 

integrare a copiilor in societate. Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la activități 
colective fizice sau tehnico-aplicative este cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni 
și să construiască relații cu colegii de clasă sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale. 
Nu mai vorbim de faptul că, dacă elevii participă pe deplin la viața școlii, se vor simți mai confortabil 
și, prin urmare, vor fi mai motivați să studieze. Pentru mulți părinți, aceste activități ajută și la 
educarea copiilor, făcându-i sociabili și responsabili.  

 Activitățile extracurriculare prietenoase și foarte amuzante sunt foarte importante în viața de 
zi cu zi a elevilor. Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de 
perseverență și responsabilitate în cadrul grupului.  

 Scopul principal al activităților extracurriculare este acela de a oferi un moment plăcut elevilor 
interesați. Având în vedere diversitatea talentelor elevilor și a intereselor personale, școlile oferă o 
gamă variată de activități extrașcolare. Scopul este de a promova împlinirea tuturor, aceste activități 
trebuie să se potrivească cu gusturile, dar și cu aptitudinile sau abilitățile copiilor și adolescenților. 
Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere elevului 
și au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Beneficiile activităților extrașcolare sunt: 
favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se depășească pe ei înșiși, dezvoltarea unui sentiment 
de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități sociale care le vor sluji toată viața.  

 Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului verde. Vizitele la 
muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–organizate selectiv – constituie un 
mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, 
în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă 
de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens . 

 Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, 
dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. Excursia este o formă de activitate cu caracter 
atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de educaţie completă, deoarece permite o abordare 
interdisciplinară a cunoştinţelor. Cunoştinţele de limbă şi literatură română sunt valorificate prin 
recitarea unor poezii, povestirea unor întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, 
alegerea unor cărţi sau reviste. Cunoştinţele de matematică sunt utilizate pentru calcularea distanţelor, 
duratei de desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. Informaţiile din cadrul 
orelor de istorie sunt folosite de către elevi pentru a citi inscripţii, pentru a vizita muzee, expoziţii, 
monumente şi locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate pentru a analiza 



forme de relief, clima, fauna, flora, localităţi. Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în 
cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături 
morale, să aplice norme de politeţe în societate.  

 O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobândite la 
diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în 
propriul proces de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine 
în mod public opiniile. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii din 
jurul lor învaţă cum să iubească şi să respecte natura în ansamblul ei. 

 Datorită apariției virusului SARS-COV2, activitatea școlilor s-a mutat în cea mai mare parte 
în online. Activitățile extracurriculare s-au mutat astfel în online. 

 Voi prezenta în continuare câteva exemple de activități extracurriculare, care se potrivesc 
copilului în această perioadă: 

*Activități extracurriculare tehnico-științifice în cadrul cărora copiii continuă explorarea în 
online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

*Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți unde cunoștințele pe care le deprind 
prin programarea de jocuri, animații, aplicații îi ajută pe copii să dezvolte o gândire algoritmică și 
logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschiși și mai 
pregătiți de provocări și de ce nu, mai încrezători în propriile idei și mai creativi. 

 *Activități extrașcolare de turism virtual în muzee internaționale sau naționale, care și-au 
deschis porțile în online. Pe perioada pandemiei, putem diversifica activitatea din fiecare zi explorând 
un muzeu sau o grădină zoologică și să transformăm această excursie virtuală într-una educativă. 

*Ateliere creative de arte frumoase care sunt la fel de valoroase în viața copilului precum 
științele. Atelierele de artă îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice 
formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate 
descoperi că ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe 
scena comediei. 

* Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine care oferă șansa de a învăța o limbă 
străină și își dezvoltă o cultură generală care îl duce departe, acolo unde dorește. 

* Cursuri și ateliere de gătit perfecte pe perioada actuală, care sunt o ocazie excelentă de a 
descoperi arta culinară. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar 
și să devină un mic chef creativ care să impresioneze pe cei din jur. 

*Cursuri de improvizație care te ajută să scapi de emoții și de frică. Prin exerciții de vorbire și 
prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul improvizator învăță să 
rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare 
și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

*Activități extrașcolare de ecoturism și de protecția mediului ce ajută copiii să afle cât de 
important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. 

*Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans modern care ajută copilul să rămână într-
o formă fizică sănătoasă și să crească armonios. 

 Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul în această perioadă când totul s-a mutat în online. Se poate combate lenea și plictiseala 
copiilor cu oricare dintre activitățile online interactive prezentate mai sus. 

 Educația extrașcolară va ajuta copilul să își valorifice timpul liber, însă într-un mod util și 
educativ. 
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 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor 
clasice de predare-învățare.  

 Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului 
etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:  

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.);  

• au rol complementar celui al școlii;  
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate;  
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor.  
 Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în 
politicile educaționale întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra 
performanțelor școlare și a integrării sociale.  

 Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel:  

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare;  

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani;  

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți.  

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

 Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. O altă 
particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu 



de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot 
fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.  

 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. Condiția primordială pentru receptarea corectă 
și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul 
și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. Modelarea, formarea, 
educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților 
școlare cu cele extrașcolare.  

 Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale 
și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod 
de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. Activitățile extrașcolare 
dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se 
astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: „Să nu-i educăm pe 
copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne 
permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 
  



 
ACTIVITATE ON-LINE DIN PRACTICA PERSONALĂ 

 
HOGAȘ LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ILARION FELEA” ARAD 
 
În pandemie, am acordat mai multă atenție activităților extrașcolare prin intermediul cărora am 

urmărit dezvoltarea personală a elevilor. Prin activitățile tematice desfășurate i-am ajutat să își 
managerieze eficient emoțiile, să își îmbunătățească starea de conștientizare a propriului potențial, să 
se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate) și să fie motivaţi să înveţe on-line. Mi-am propus ca 
finalitatea acestor activități să fie dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea 
lor pentru viaţă si pentru viitor, stabilirea de relații sănătoase cu sine și cu cei din jur chiar dacă este 
pandemie. 

Copiii au fost încurajați să solicite sfatul profesorului, părintelui sau al unui specialist/ consilier 
când întâmpină diverse probleme. 

 Voi împărtăși cu dumneavoastră următoarea activitate din practica personală. 
 
Aria curriculară: Consiliere și orientare 
Clasa:a III-a 
Subiectul lecției:Și eu pot! (Atitudinea pozitivă față de sine și față de ceilalți) 
Scopul:Dezvoltarea încrederii elevilor în propriile capacităţi de învăţare, stimularea copiilor pe 

direcţia unei exprimări emoţionale deschise, autentice, spontane şi exersarea potenţialului creativ al 
copiilor. 

Competențe specifice vizate: 
1.1.Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 
 2.1.Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 
 2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 
 2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 
Strategii de învăţare: 
Metode şi procedee: conversația, explicația, observarea dirijată, dezbaterea, problematizarea, 

cvintetul, jocul didactic , Aplicațiile Wordwall, WordArt, Jamboard și Padlet;  
Mijloace şi materiale didactice: resurse educaționale deschise, computer/tabletă/telefon 

inteligent 
Moduri de organizare: frontal, pe grupe de câte 4 elevi , individual 
Evaluare: observaţia, evaluarea reciprocă, autoevaluarea, aprecierea verbală  
Resurse si managementul timpului: timp: 40 min;  
 resurse umane: 18 elevi;  
 
Desfășurarea activității 
I.Spargerea gheții“ Roata emoţiilor” 
 https://wordwall.net/ro/resource/7432334/ghiceste-emotia 
Scop: Conştientizarea trăirii personale a emoţiilor  
 Sarcina: Se prezintă elevilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o vor utiliza într-un joc pentru 

a stabili în ce moment din viață a experimentat acele emoții reprezentate pe ruletă. 
 În acest joc, câte un elev va învârti săgeata roţii şi când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca 

să identifice şi să reproducă emoţia, să dea exemple de situaţii în care s-a simţit în acest fel. Apoi să 
spună cum ar fi putut trece mai ușor peste momentele cu emoții negative. 

Exemplu: Furia – Am fost furios când mama nu m-a lăsat să mă joc pe telefon. Aș fi putut să 
mă controlez și apoi să o rog frumos până obțineam ce doream sau să accept hotărârea ei și să aștept 
schimbarea hotărârii. Se precizează că, în cazul în care roata se opreşte tot la aceeaşi emoţie, se va 
roti din nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile. 

https://wordwall.net/ro/resource/7432334/ghiceste-emotia


 Copiii vor fi apreciați pentru recunoaşterea şi etichetare corectă a emoţiilor! 
II.Anunțarea temei și a obiectivelor 
 Vom viziona un filmuleț educativ și apoi vom învăța cum să avem încredere în noi, în deciziile 

pe care le luăm, cum să avem o atitudine pozitivă față de noi și față de ceilalți. 
III.Dirijarea învățării 
Film educativ- Oița https://www.youtube.com/watch?v=P2OiQK-sEnU 
Dezbaterea- în vederea identificării emoțiilor trăite de personajul principal 
 Se poartă discuții pe marginea filmulețului urmărit: 
Care este personajul principal din acest filmuleț? 
Cum era mielul la începutul filmului? (cu blană model, mândru, jucăuș, vesel, prietenos, 

încântat, fericit, mulțumit, entuziasmat, amuzat, acceptat de prieteni etc.) 
Ce făcea mielul împreună cu prietenii lui? (dansa, dansul li se părea încântător). 
Ce eveniment neplăcut a avut loc în viața mielului? (oamenii l-au tuns). 
Cum se simțea mielul după ce a fost tuns? (trist, dezamăgit, descurajat, supărat, pesimist, 

mâhnit, singur, disperat, prietenii lui îl luau în râs, ei cred că este roz și ciudat etc). 
Cine îl ajută pe miel să rezolve această problemă?(un iepure cerb) 
 Cum reușește acest personaj înțelept să-l ajute? (discută cu el) 
 Cum l-a ajutat iepurele cerb pe miel să-și recapete încrederea? 
Ce fel de cuvinte folosește iepurele cerb? (cuvinte de încurajare, ”nu contează culoarea, 

contează atitudinea, îl ajută să vadă lucrurile bune din viața lui: ”ai doi ochi, două picioare”, ”îți place 
dansul”, îl încurajează să se bucure de viață ca și mai înainte ”doar să încerci, e tot ce îți cer”, îl ajută 
să fie mai optimist ”vorbind despre dans poți s-ajungi cineva, chiar poți zbura, ”Sări! Sări! Vei ajunge 
sus lângă cer.” 

Ce face mielul în urma sfaturilor primite? (”dar se obișnuise, nici că-i păsa, sărea, sărea și se 
vindeca”)  
 Care moment v-a plăcut cel mai mult? Ce învățătură desprinzi din acest film? Cum au procedat 
prietenii mielului? Cu care personaj vreți să semănați? De ce? 

 
Vom realiza în aplicația WordArt un desen cu emoțiile trăite de personajul principal. Voi scoate 

în evidență că e normal ca să experimentăm toate emoțiile. Este foarte important să fim optimiști, să 
gândim pozitiv și să căutam soluții pentru fiecare situație dificilă din viață. 

 
Elevii vor fi grupați în echipe de câte 4. Se aplică metoda cubului lucrându-se în Padlet . 
1.DESCRIE:Prezintă o situație similară cu cea prezentată în care tu ai fost personajul principal; 
2.COMPARĂ:Compară experiența ta cu cea prezentată în filmuleț; 
3.ASOCIAZĂ: Asociază emoticoanele afișate cu diferite emoții; 
4.ANALIZEAZĂ :Cum poți depăși astfel de momente? 
5.APLICĂ: Realizează o listă care să cuprindă diferite moduri prin care ți-ai recâștigat 

încrederea pierdută ; 
6.ARGUMENTEAZĂ: De ce este bine să avem prieteni adevărați? 
 
Cvintetul - crearea unei poezii de cinci versuri  
Regulile de elaborare sunt: 
• Primul vers este format dintr-un cuvânt care denumește o ființă (personajul principal); 
 • Al doilea vers – două însușiri pentru personajul principal; 
 • Al treilea vers este format din trei cuvinte care arată acţiuni (exemplu: dansând); 
 • Al patrulea vers este o propoziţie din patru cuvinte care să exprime ce simțiți voi în legătură 

cu personajul principal; 
 • Ultimul vers este format dintr-un cuvânt cu rol de constatare sau concluzie care să exprime 

esenţa subiectului. Cuvântul nu trebuie să fie repetat în celelalte versuri. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P2OiQK-sEnU


V.Încheierea activității 
În echipă, elevii completează în Jamboard ”Soarele prieteniei”. Pe raze se scriu cuvinte cheie 

pentru încredere în sine și în ceilalți: muncă, ambiție, perseverență, prietenie, reușită, exercițiu, cinste 
etc. 

Pe tot parcursul activității voi aprecia implicarea fiecărui copil, îi voi încuraja, voi scoate în 
evidență importanța încrederii în sine și a relațiilor de prietenie cu ceilalți. Îi voi aprecia și pe copiii 
care au un ritm de lucru mai lent, îi încurajez să se ajute între ei, să simtă unii cu alții mereu. 

WordArt –Emoții pozitive/emoții negative 

 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

PROF. HOLDIȘ ELVIRA DANIELA 
LICEUL TEORETIC SPECIAL, IRIS, TIMIȘOARA 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această 

perioadă, lucru care vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare 
continuă. Copiii continuă explorarea în online, alături de profesori dedicați care adaptează curricula 
pentru noul format. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

Artele, terapia prin artă și culoare, atelierele culinare, atelierele de povești ...altfel sunt frumoase 
și la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele, ele îi ajută pe copii să își dezvolte 
abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația, le dezvoltă empatia. 

Aceste activități au fost atent proiectate astfel încât să se plieze pe interesele elevilor și 
valorificarea potențialului acestora. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Aceste activități au fost atent proiectate astfel încât să se plieze pe interesele elevilor și 
valorificarea potențialului acestora. 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. În 
funcție de latura cognitivă sau practică, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către elevi, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care : valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 

organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 
optimizarea procesului de învățământ ; formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter 
recreativ, elevii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; au un efect pozitiv 
pentru munca desfășurată în grup, contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor. 

Ca un caz particular, am lansat o activitate extrașcolară ,,Să ne hrănim sănătos!,,. 
Atelierul de gatit își propune să dezvolte într-un mod atractiv și provocator, abilitățile și 

sociabilitatea copiilor, cât și să extindă cunoștințele acestora despre implicațiile complexe ale unei 
alimentații gustoase și echilibrate pentru sănătate. 



 Activitatea a fost propusă unei clase de adolescenți unde fiecare elev din clasă a avut 
posibilitatea să contribuie atât practic și creativ cât și cu informații relevante în acest domeniu. 

Activitățile au cuprins ateliere de documentare teoretică despre alimentația sănătoasă și ateliere 
practice individuale în care fiecare elev a avut de pregătit un meniu sănătos- mic dejun , prânz sau 
cină, prezentarea acestuia in fața clasei virtuale, argumentarea meniului sănătos prin aportul de 
vitamine, minerale, carbohidrați, etc, beneficiile consumului de alimente sănătoase și a hranei 
preparate în casă versus fast-food. 

A rămas la latitudinea fiecăruia să își prezinte munca într-o manieră cât mai atractivă: poze, 
video-uri scurte, material power-point, etc.  

La sfârșitul activităților a fost realizată o expoziție on line cu meniurile pregătite de elevii clasei 
și s-a făcut un tur virtual cu aprecieri, like-uri și ad-notări. 
  



 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI 

EXTRACURRICULARE 
 

PROF . HOMEI LUCIA 
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA 

 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

Putem să ne orientâm spre unele cursuri online gândite special să ne dezvolte personalitatea, 
inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul nostru.Vorbim 
de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse 
abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile 
extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

Exemple de activități extrașcolare și extracurriculare 
 Ateliere creative de arte frumoase  

Ateliere creative ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 
de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

 De aceea e important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperim că 
poate devenii un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena 
comediei.  

 Improvizăm un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și îi oferim copilului nostru șansa 
să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură.În acest fel, 
îi vom oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, 
sub îndrumarea unui profesionist.  

 Cursuri de graphic design 
Aceste cursuri pot ajuta copiii să descopere viața de graphic designer prin participarea la diferite 

cursuri interactive și de profil, unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă 
o grafică la fel de cool precum lumea lui.  

 Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două lumi, 
copilul poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer. 

 Activități extrașcolare de turism virtual  
În momentul când utilizăm tururile virtuale 3D pentru a ne familiariza cu o anumită destinație, 

fascinația noastra pentru acele locuri crește amețitor. Odată ajunși la destinatie , emoția și bucuria de 
a regăsii obiectivele turistice respective sunt copleșitoare.  

Turismul virtual are menirea de a ne familiariza cu locurile pe care intenționăm să le vizităm. 
 Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  



În cazul în care preferăm ceva mai convențional, putem să ne descărcam aplicații pe calculator 
sau tabletă pentru a putea să descoperim și să învățăm noi limbi și literaturi străine. Vorbim de 
clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate 
(spaniolă, italiană, japoneză) 

 Cursuri și ateliere de gătit 
Prin gătit și lecții de nutriție, învățăm să avem dexteritate și să ne coordonăm mult mai bine, în 

timp ce experimentăm cu ingredientele. O metodă bună de a învăța să ne pregătim singuri mâncarea 
sănătoasă, dar și să devinim un mic chef creativ .  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

PERIOADA PANDEMIEI  
 

PROF. INV. PREȘCOLAR – HONDRILĂ LĂCRĂMIOARA 
GRĂDINIȚA NR. 56, GALAȚI  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 
obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în afara activităţilor obligatorii, sau activităţi 
desfăşurate în afara spaţiului educaţional . Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice . 

Activităţile extracurriculare desfăşurate au un caracter atractiv, elevii participând într-o 
atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire, toate cadrele didactice implicându-se activ 
în buna desfăşurare a opţionalelor si parteneriatelor închiate la clasă. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Exemple de activități / jocuri desfășurate cu copiii acasă în perioada pandemiei : 
• Crearea unei parade de jucarii sau organizarea unei petreceri tematice cu ajutorul unei selectii 

de jucarii si blocuri de construit 
• Puzzle-urile - dezvolta abilitatile sociale, de lectura, logica, rabdare in a-si astepta randul 
• Sortarea creativa si proiecte senzoriale. Pastrati cutii, tuburi si plicuri de carton si oferiti 

copiilor acces la hartie, lipici, foarfece, markere, stilouri, creioane si obiecte colorate, cum ar fi 
butoane, agrafe, panglici. Lasati copiii sa creeze ce isi doresc ei 

• Ghicitorile, cartile pline cu obiecte ascunse si cititul cu voce. Citirea cu voce tare este benefica 
pentru copiii mici si copiii mari. 

• Descoperirea si dezvoltarea diferitelor pasiuni ale copilului: sa invete cum sa coasa, sa 
sculpteze, sa proiecteze un joc sau sa construiasca o lume Lego 

• Tururile virtuale la muzeu 
• Gimnastica si mini-antrenamente distractive la care participa toata familia 
• Gatitul in familie sau concursurile de gatit intre parinti si copii sau intre frati 
• Petrecerile in pijama in familie sau online 
• Parada costumelor din materiale reciclabile .  
Activități extrașcolare de turism virtual  
Copiii își doresc să fie mici exploratori ! Putem să-i ajutăm pe copiii dornici de explorarea 

necunoscutului , despre cum să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește , dar 
și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice , putem alege ca aceștia să viziteze în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, copiii pot explora alături 
de familie , de colegii de clasă , un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie 
virtuală” într-una educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  



Aplicațiile pe calculator sau pe tabletă îl pot ajuta pe cel mic să descopere și să învețe noi limbi 
și literaturi străine . 

Vorbim de clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai 
puțin studiate (spaniolă, italiană, japoneză).  

 Impactul unei astfel de activități lingvistice?  
Elevii vor va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în 

străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau 
mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de 
cultură care îl poate duce departe, acolo unde își dorește.  

Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii noștri și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

 Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

 Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copiii care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla 
cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație 
pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să -i impresioneze și pe părinți. 

 Cursuri de graphic design 
Unele activități online pot fi creative, dar care îi vor fi cu adevărat utile în viitorul apropiat. 
 Îi putem ajuta să descopere viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de profil, 

unde pot învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum 
lumea lui.  

 Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două lumi, 
elevii pot dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer în această 
perioadă de distanțare socială. 
  



 
 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE REALIZATE ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR HORDOAN MIRELA  

 ȘC. GIMN.NR. 4 BISTRIȚA  
 
 “Să nu-i educăm pe copiii nostri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista cănd ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i invățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

 Exemple de activități desfășurate în perioada online : 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza și 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  
 Vizitele online la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul 
de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

GymClass Acasa. elevii au făcut zilnic acest program de mișcare, în grup pe platformele 
utilizate de școli sau individual – activități esențiale pentru pastrarea conditiei lor fizice. 



Sandvisul vesel si sanatos! a demonstrat cât de mult le place copiilor să bucătărească zilnic 
pregătindu-și cu creativitate sandvisurile preferate cu legume proaspete. 

„Danseaza cu mine! FRUCT-ILA” dansând cu talent si bucurie alături de mascota creată 
special pentru ei: FRUCT-ILA, care îi încurajează să consume fructe proaspete pentru a-și asigura 
necesarul de energie. 

2 Quiz-uri bazate pe informațiile educaționale despre igiena, sporturi, nutriție si hidratare . 
 Atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri în 

spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o 
lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. HORGA CAMELIA 

G.P.P. NR. 28, ORADEA, BIHOR 
 
 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ, implică îmbinarea activităţile 

şcolare cu activităţile extraşcolare. În zilele noastre, eficienţa educaţiei este în strânsă legătură cu 
gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii lui în acest cadru. În învăţământul preşcolar noi, 
educatoarele avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv 
dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel, se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt 
fixate de programa şcolară, ci de copii de particularitățile lor ca grup, conform intereselor şi dorinţelor 
lor. De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt a ceea ce şi-
au însuşit copiii în cadrul activităţilor didactice. Aceste activităţi oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 

 Activităţile extrașcolare sau extracurriculare sunt acele activităţi cu rol complementar orelor 
clasice de predare-învăţare, în afara curriculei. Aria lor nu se poate delimita foarte strict. Cele mai 
răspândite, utilizate și cunoscute sunt excursiile şi vizitele la muzee, cinematografe, teatre, operă, 
balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, acțiunile de 
caritate, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, cluburi şi echipe sportive, olimpiade. 

 Activităţile extracurriculare precum cluburi de şah, limbi străine, formaţii de dans, teatru, 
sporturi de echipă, cluburi de majorete, cercetaşi, activităţi religioase dau posibilitatea de exprimare 
şi contribuie activ la construcţia identităţii copiilor. Activităţile extraşcolare constituie un mediu 
formator mai atractiv în afara contextului școlar. Copiii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. Participarea la activităţi 
extracurriculare îi ajută pe copii să se înţeleagă pe ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului 
comportament din timpul participării la aceste activităţi. Cercetările indică rolul important al 
activităţilor extracurriculare în dezvoltarea capacităților în rândul celor care iau parte la ele, reprezintă 
un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării 
personalităţii copilului, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale a acestuia. 

 Activităţile extraşcolare se fac cu sufletul, mai mult decât pentru că „trebuie”. Cadrele 
didactice, ca şi copiii sau părinţii, par să se bucure de activităţile pe care le organizăm sau la care 
participă. Legătura familiei cu grădinița este în general bună, bidirecţională, atât dinspre grădiniță 
către familii, cât și invers, la iniţiativa ambelor părți implicate. Grădinița este o instituţie care încearcă 
să se implice cât mai mult în viaţa copiilor, iar părinţii nu se lasă lasă mai prejos. Părinţii şi 
comunitatea evaluează pozitiv calitatea educaţiei și o raportează de regulă la aspiraţii înalte. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
HORHOCEA ARABELA-LAURA  

G.P.P. NR. 9 BUZĂU  
 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 
schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 
instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi 
profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru 
cei mari trebuie sa existe o motivatie puternica pentru a o utiliza in mod eficient. 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
ED. HOSSZU MARIA- MIRELA 

 
Natura umană, aşa cum afirma Pestalozzi, trebuie îndrumată, călăuzită, cultivată. Omul se naşte 

cu seminţele dezvoltării fizice, intelectuale şi morale. Pentru ca aceste forţe să nu rămână 
nedezvoltate, să se dezvolte prea lent sau contrar firii, împotriva umanităţii, e nevoie de educaţie. 
Raţiunea ei nu poate fi alta decât aceea de a produce modificări pozitive neîntrerupte în fiinţa fiecărui 
om. Schimbările survenite în viaţa interioară a omului se vor răsfrânge în mod firesc asupra grupului 
social din care face parte. 

Procesul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ şi este un 
ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de către educatori asupra educaţilor într-
un cadru instituţional organizat, în vederea formării personalităţii acestora în concordanţă cu cerinţele 
idealului educaţional.  

Activitățile extrașcolare se referă la activitățile desfăşurate în afara grădiniţei, cu participarea 
preşcolarilor din grupă sau din mai multe grupe ale instituţiei de învăţământ. Aceste activităţi se 
derulează sub forma excursiilor, vizitelor, drumețiilor, activităților sportive, ecologice şi artistice. 
Astfel, copiii pot aplica în practică unele cunoștințe teoretice asimilate în cadrul procesului instructiv- 
educativ. 

În contextul pandemiei, nu s-au mai putut aplica activitățile extrașcolare sub formele prezentate 
mai sus. Distanțarea fizică a impus reorganizarea acestor tipuri de activități.  

Activitățile extrașcolare care au putut fi aplicate în mediul on-line sunt: activități de protecție a 
mediului, activități sanitare, plimbări în natură pentru observarea anumitor fenomene, programe 
artistice și chiar a vizite virtuale, cu ajutorul aplicației Zoom. 

 Câteva exemple de activități extrașcolare care se pot derula în contextul pandemiei, sunt 
următoarele: 

,,Pe cărările toamnei”- observare în natură 
Copiii, însoţiţi de părinți sau bunici, au realizat o plimbare în natură. Ei au avut sarcina să adune 

frunze uscate, de mărimi diferite şi să le pună la presat, pentru a realiza diverse colaje. Preşcolarii au 
fost îndrumați să observe natura, să simtă mirosul frunzelor uscate, răceala aerului precum și alte 
fenomene specifice anotimpului toamna. În cadrul activității on-line, copiii au povestit cum s-au 
simțit în timpul plimbării, ce schimbări au observat în natură, au format grupe cu 3 şi 4 frunze, au 
sortat frunzele după mărime 

,,Florile dalbe”- împodobirea bradului de Crăciun 
Copiii au împodobit, alături de părinţi, bradul de Crăciun, iar în activitatea on-line, fiecare a 

expus câteva impresii referitoare la această activitate. Pe grupul de comunicare cu părinții, fiecare 
copil din grupă a postat poze cu bradul împodobit. 

,,Biblioteca de acasă”- amenajarea unui colț de lectură 
Copiii au amenajat, în cadrul familiei, un colț de lectură pentru ei și părinți. Sarcina copiilor era 

să citească părinților imaginile cărții preferate într-un moment al zilei preferat de ei. Rolurile puteau 
fi schimbate. În activitatea on-line, copiii au avut posibilitatea să-și prezinte propriul colț de lectură. 
  



 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE CU 

PREŞCOLARII, ÎN CONTEXT PANDEMIC 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR HOSU CRISTINA-GABRIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA, JUD. TIMIŞ 

 
 „Educaţia nonformală reprezintă ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-

un cadru instituţionalizat extradidactic sau/şi extraşcolar sub îndrumarea unor cadre didactice 
specializate. Această formă a educaţiei completează educaţia formală, căreia îi este complementară, 
asigurând o învăţare mai mult implicită, practică, interdisciplinară” (Lilia Cebanu). 

 Activitățile extrașcolare intră în sfera activităţilor nonformale, adică acele activități realizate 
în afara mediului școlar, în incinta sau în afara instituției de învățământ şi în afara programului şcolii, 
cu participarea clasei/grupei de copii, a mai multor clase de elevi/grupe de preşcolari sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

 Principalele caracteristici ale activităţilor extraşcolare se referă la faptul că acestea au rol 
complementar celui al școlii, înglobând activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și 
de către alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/ muzică pentru copii, etc.) şi au un puternic caracter practic-aplicativ. Aplicarea cunoștințelor în 
cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor copiilor. 
Important în derularea acestor activități este faptul că elevii/preşcolarii pot fi antrenați atât în inițiere 
și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. De asemenea acestea reprezintă un element 
fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate şi oferă posibilitatea de exprimare și explorare a 
identității.  

 Activităţile extraşcolare cuprind activităţi din domenii variate precum: activităţi culturale, 
activităţi tehnico-ştiinţifice, activităţi sportive, activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, 
pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, 
responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.), activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă 
sănătos (inclusiv referitoare la dependenţă de calculator, siguranţă pe internet etc.), activităţi de 
educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, 
energie alternativă etc.), activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de 
urgenţă etc. 

 În grădiniţă aceste activităţi iau forma unor vizite (la muzee, obiective culturale şi turistice, 
brutării, magazine, pieţe), plimbări, excursii, drumeţii, activităţi sportive, concursuri, serbări şcolare, 
târguri, expoziţii, şezători, festivaluri, teatru de păpuşi, precum şi alte tipuri de activităţi ce se regăsesc 
în cadrul unor proiecte educaţionale, desfăşurate la nivel naţional („ Să citim pentru mileniul III”, 
„Kalokagathia”, „Ecogrădiniţa”, „Citeşte-mi 100 de poveşti”etc.). 

 În contextul actualei pandemii, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu 
preşcolarii a fost o reală provocare, dar nu imposibil de realizat. Acestea au fost adaptate condiţiilor 
actuale, folosind tehnologia. Astfel, copiii au vizitat diferite muzee, făcând tururi virtuale ale acestora, 
s-au întâlnit cu colegii lor din grădiniţele partenere, prin intermediul platformelor educaţionale, 
realizând activităţi practice împreună şi citind poveşti unii altora. De asemenea, copiii au participat 
la concursuri cu teme artistico-plastice, la expoziţii desfăşurate online, la prezentări de carte 
organizate de secţia pentru copii a bibliotecii judeţene.  



 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea multiplă a personalităţii copilului, 
stimulându-i potenţialul creativ şi interpretativ, cu spirit de echipă şi dragoste de muncă, ajutând la 
creşterea stimei de sine, a motivaţiei, la o mai bună gestionare şi organizare a timpului, la crearea de 
relaţii pe termen lung, la reducerea comportamentelor egoiste, la consolidarea muncii în echipă, la 
dezvoltarea aptitudinilor artistice etc. 
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Cebanu, L. (2015) MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE - ghid 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 
 PROF. HOTĂRANU LENUȚA DANIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”DOMNUL TUDOR” 
 DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.” (Maria Montessori –“Descoperirea 
copilului”). 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. 

Tradițional 
În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate și 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi. 

 
Online 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, noi ca profesori putem să ne orientăm spre unele cursuri online gândite 
special să-i dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată 
ideal pentru viitorul lui. 

Activitățile extracurriculare în online, acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i 
țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea 
copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop 
academic.  

Ce activitati extracurriculare sunt disponibile pe timpul pandemiei?  
Răspunsul – activități extracurriculare în mediul online. 



Care sunt beneficiile continuării activităților extracurriculare online în timpul acestei pandemii? 
Elevului va crește optimismul, reziliența și sănătatea mintală pozitivă pentru a-l ajuta să treacă peste 
aceste restricții și schimbări care au avut loc din cauza pandemiei. 

Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Copilul se arata pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Are anumite 

curiozități legate de Univers si natura ? Atunci poate fi încurajat spre înscrierea într-un club sau cerc 
tematic, în cadrul cărora se învață despre subiectele care îl pasionează. Chiar daca locațiile fizice sunt 
închise în perioada aceasta, experiența continuă în mediul online. 

 
Cursuri creative de arte frumoase 
Dacă științele ajută copiii să gândească logic si analitic, arta îi ajută să-și înțeleagă emoțiile și 

să le exprime liber. Totodată le stimulează creativitatea și le dezvoltă imaginația. Există numeroase 
cursuri online de artă. 

Cursuri și ateliere de gătit 
Aceste cursuri merita mai multă atenție. Pe de o parte, Arta culinară îi poate învăța pe copii 

disciplina și ajută la dezvoltarea creativității și abilitaților cognitive. Iar pe de altă parte îi va 
forma copilului un obicei sănătos de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Cursuri de limbi străine 
Daca copilul este interesat, poate fi îndrumat spre învățarea de limbi străine. În ultima perioada 

numeroase instituții oferă cursuri online de limbi străine. Acum, copilul are ocazia să înveţe şi să se 
bucure de cele mai moderne tehnici de predare, la un click distanţă: jocuri de rol, exersarea limbii 
prin poveşti şi lucrul în echipă. 

Transmitere live a unor piese de teatru. 
Tur virtual prin muzeele din lumea întreagă. 
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 

tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

 
Bibliografie: 
• Cernea Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ”, nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
• www.activitati-extracurriculare-online; 
• www.didactic.ro 

  

 



 
ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN 

GRĂDINIŢA  
 

PROF. HRUBARU DANIELA 
GRADINITA CU P.P. NR. 18 FOCSANI 

 
Este unanim recunoscut faptul că perioda de 3 - 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde 

urme asupra personalităţii în devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, 
mobilităţii şi a flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate.  

Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai durabile urme, în care se 
constituie premisele personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, afectiv-motivaţional şi volitiv-
caracterial. 

Invăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice 
potenţialul creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat 
unde copilul să aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă. 

Grădiniţa, oricât de bine ar fii organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care 
le comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri 
specifice copiilor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative în 
Grădiniţa. Ea lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de 
cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a 
grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare 
aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi 
lărgindu-le orizontul artistic. 

Activităţile extraşcolare desfăşurate în grădiniţa noastră au un conţinut flexibil şi variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale 
activităţii extraşcolare se face în baza liberei alegeri. 

Sursele de informaţii pentru activităţile extraşcolare din Grădiniţa „Voinicel” au fost: 
sărbătorile religioase, obiceiurile şi tradiţiile, datele legate de viaţa şi activitatea scriilorilor, 
evenimente istorice, activităţi sportive. 

Excursiile şi vizitele organizate în Grădiniţa au caracter de masă, cu scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a copiilor. 

 Au fost organizate vizite la: Muzeul „Antipa”, Muzeul Satului, Muzeul „Ceasului” din 
Târgovişte, Grădina Botanică, Grădina Zoologică, la diferite case memoriale, expoziţii de pictură, 
mănăstiri, toate fiind situaţii de învăţare cu scopul cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere 
ori/şi de introspecţie. Toate vizitele realizate în timp au ca scop lărgirea orizontului cognitiv, 
familiarizarea copiilor cu frumuseţile ţării, asigurarea unor ocazii de recreere şi destindere. 



Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii din grădiniţa noastră 
dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări despre 
structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective 

ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei, despre trecutul istoric al 
poporului român. 

Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe 
viaţa insectelor, va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 

În urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone ale ţării şi în natură, în mediul social, 
copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de 
desen şi modelaj, iar cu materialele culese îşi îmbăgăţesc jocurile de creaţie şi activităţile practice în 
Gradiniţa „Voinicel”. 

În preşcolaritate copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul. Fiecare 
contact cu mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu cuvinte noi, ce denumesc lucruri 
şi caracteristici ale acestora. 

Folosirea în mod educativ, plăcut şi recreativ a timpului liber contribuie în acelaşi timp şi la 
dezvoltarea fizică a copiilor, prin mărirea varietăţii de mişcări a jocurilor desfăşurate în aer liber. 

Grădiniţa „Voinicel” a organizat de-a lungul anilor excursii pe diferite trasee: Târgovişte, 
Curtea de Argeş, Sinaia, Cheile Bicazului, Busteni, etc., unde copiii s-au confruntat cu realitatea 
printr-o percepere activă, invetigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul 
înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice, copiii examinând cu atenţie şi curiozitate, 
efectuează analize şi comparaţii pentru a determina caracteristici esenţiale ale lucrurilor cu care vin 
în contact, observă sistematic unele fenomene ale naturii în mişcarea si dezvltarea lor şi, ajutaţi de 
cadrele didactice, au sesizat unele cauze care le determină. În felul acesta dobândesc o mare cantitate 
de informatie despre munca omului. 

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi 
înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, preşcolarii culeg o 
bogăţie de idei. impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizază prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de îndeplinit 
fiecare copil şi susţinută de suportul afetiv contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul 
sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 

Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru ţară, pentru frumos, fiind un 
prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât pentru copii cât şi pentru părinţi. 

În grădiniţa noastră s-a observat că în viaţa micului preşcolar serbarea are o influenţă mare 
asupra dezvoltării sferei sale emotionale. Copiii la această vârstă sunt sensibili, receptivi cu o fantezie 
bogată şi tind să se afirme. Ei sunt impresionabili, iar impresiile obţinute îi insotesc în  

viaţa de mai departe, rămânând nişte tablouri vii întipărite în memorie. 
Vizionările şi spectacolele sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu 

lumea minunată a artei în grădiniţa noastră. 
Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor, aduce copiilor o mare satisfacţie prin diverse 

contraste, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarea are un rol important în alegerea 
spectacolelor, recomandarea şi selecţionarea emisiunilor de televiziune pentru copii, programelor 
distractive care au o influenţă pozitivă. 

Împreună cu preşcolarii am participat la spectacole de circ şi teatru (Trupa „Zburlici”, Teatru 
„Ţăndărică”, Teatrul „Ion Creangă” şi Circul „Globus”). 

Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învăţat la grădiniţă, să deseneze diferite 
aspecte, etc. 



Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot 
cuprinde interpretarea, recitarea, aplicarea priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi practice. 

Concursurile artistice dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea copiilor şi se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării si promovării lor. 

Concursurile sportive vin să completeze activităţile de educatie fizica. Copiii au participat cu 
mult entuziasm la astfel de concursuri: de săniuţe, biciclete, role, triciclete care contribuie pe lângă 
dezvoltarea armonioasă a organismului şi la menţinerea unei bune dispoziţii a copiilor . 

În cadrul proiectelor de parteneriat educaţional, care s-au desfăşurat la noi în grădiniţă, 
copilul a venit în contact cu diferite persoane, a crescut şi s-a dezvoltat într-un mediu comunitar variat 
şi necunoscut pentru el. Specificul cultural, valorile promovate în acest mediu a  

trebuit avut în vedere în structura activităţilor. A fost necesară antrenarea membrilor comunităţii 
în luarea unor decizii, direcţionarea unor activităţi, remedierea unor aspecte negative. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 
  



 
FOLOSIREA APLICAȚIEI STORYJUMPER PENTRU ACTIVITĂȚI 

EXTRAȘCOLARE ONLINE 
 

PROF. MIHAELA HUICĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE” TÂRGU JIU 

 
Pe parcursul anului școlar 2019-2020, am derulat împreună cu elevii clasi a VI-a activitatea 

extrașcolară Interract with Literature, o incursiune în literatura britanică și americană, ocazie cu care 
elevii au făcut cunoștință cu câteva din operele autorilor Roald Dadl, James Thurber, Alasdair Gray 
și Judith Gorog. Elevii participanții au avut ocazia să interactioneze cu textele într-un mod inedit: au 
avut sesiuni de scriere creativă pe temele studiate, au dramatizat, au creat afișe.  

Odată cu mutarea activităților didactice în mediul online, am căutat o soluție pentru a le păstra 
viu intersul pentru scrierile literare și pentru a le stîrni creativitatea. Soluția a fost utilizarea aplicației 
storyjumper, despre care am aflat participând la un webminar difuzat pe pagina de Facebook a 
Ministerului Educației. 

 Pentru a utiliza aplicația, am creat un cont gratuit pe site-ul 
http://www.storyjumper.com/main/help, am ales o parolă și am creat un Classroom Edition în care 
elevii urmau să posteze creațiile lor.  

• De ce Story Jumper? 
Crearea unei povești personale gratuite on-line este un produs de care toți elevii pot fi mândri 

și acest lucru ar putea contribui la creșterea încrederii în sine. 
Pe de o parte, această aplicație este concepută pentru a oferi profesorului o interfață pentru 

gestionarea și revizuirea muncii elevilor și, pe de altă parte, menține controlul strict de 
confidențialitate asupra informațiilor elevilor. Mai mult decât atât, acest instrument este ușor de 
utilizat, iar instrucțiunile despre cum să creați cărți de povestiri digitale sunt furnizate clar și pas cu 
pas de autori; de exemplu, Story Creator le arată elevilor cum să folosească elemente de recuzită 
(personaje și obiecte), scene (fundaluri), fotografii și text. Nu în ultimul rând, unealta inspiră și 
motivează adolescenții, provocându-i să fie creativi, să ia decizii și să lucreze independent. 

• Cum pot elevii să realizeze scrieri creatoare? 
StoryJumper este un site web care permite copiilor să-și construiască propriile cărți. Ei pot crea 

cu ușurință pagini de acoperire, pot adăuga text, încărca desene sau fotografii pentru a-și ilustra 
povestea și pot folosi și galeria de clipuri StoryJumper. Când au terminat, pot să comande propria lor 
carte tipărită profesional! 

Pentru a face lucrurile mai clare, iată câteva instrucțiuni luate de pe site: "Următoarea secțiune 
vă va arăta cum să construiți o nouă poveste online, cum să o distribuiți altora și cum să o publicați. 
De asemenea, vă vom oferi câteva sfaturi pentru editarea povestirii dvs. și pentru îmbunătățirea 
acesteia. Pentru a începe, vizitați mai întâi site-ul StoryJumper (www.storyjumper.com). Dacă este 
prima dată când accesați site-ul, dați clic în partea dreaptă sus pentru a crea un cont. Este rapid, sigur 
și gratuit. Important! Dacă aveți sub vârsta de 13 ani, utilizați adresa de e-mail a părinților dvs. sau a 
tutorelui, astfel încât să ne informeze că este bine să utilizați site-ul. De asemenea, vă rugăm să nu 
utilizați numele dvs. real.  

StoryJumper are o grămadă de artă distractivă (recuzită) pe care o puteți folosi pentru a vă 
ilustra povestea. Mai întâi vă vom arăta cum să găsiți elemente de recuzită, apoi cum să le utilizați. 
StoryJumper are, de asemenea, fundaluri sau scene pe care le puteți utiliza pentru a vă ilustra 
povestea. Veți găsi fila scenelor chiar sub fila props. La fel ca elementele de recuzită, puteți căuta 
scene, dând clic pe butonul cu scene și căutând fundalul de care aveți nevoie. Cu toate acestea, spre 
deosebire de elementele de recuzită, scenele nu pot fi redimensionate, rotite sau mutate. Puteți încărca 
de pe computerul dvs. și puteți importa materiale și de pe site-uri precum Flickr, MySpace, FaceBook 
etc. În Story Creator, aveți libertatea de a vă deplasa și de a formă textului oricum doriți ". 

• Ce provocări aduce utilizarea tehnologiei? 

http://www.storyjumper.com/main/help
http://www.storyjumper.com/


StoryJumper promovează o îmbunătățire evidentă a exprimării în scris, oferindu-le elevilor un 
instrument instructiv pe care îl pot folosi cu ușurință și cu pasiune. Elevii pot adauga voce 
personajelor create, deci este un instument valoros in exersarea pronunției limbilor străine. 

În plus, aplicația este sincronizată cu Google Classroom ceea ce înlesnește crearea de clase si 
alocarea de sarcini de lucru. 

Iată cateva din realizările elevilor mei: 
https://www.storyjumper.com/go/kywudsveabah 
https://www.storyjumper.com/go/wusakziyjjuq 

  

https://www.storyjumper.com/go/kywudsveabah
https://www.storyjumper.com/go/wusakziyjjuq


 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN PERIOADA 

PANDEMIEI 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. HURGOI RAMONA 
GRĂDINIȚA CU PP ALBINUȚA NR. 1 ZĂRNEȘTI 

 
 Grădinița are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga 

societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea într-
o perioadă cu totul specială între toți factorii educaționali, în primul rând între grădiniță și familie, 
este foarte importantă. Grădinița nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu preșcolarii care,, 
nu țin pasul” la dezvoltarea lor socio-emoțională, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și 
de viață ale copiilor. Activitatea de acasă o continuă pe cea de la grădiniță și invers, astfel că întregul 
proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la grădiniță, cât și acasă. Grădinița 
colaborează cu familia în domeniul învățării copilului, al comportamentului, al dezvoltării sale fizice 
și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-
sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară 
de clasă și unitatea de învățământ și online. În același timp, părinții trebuie să afle comportamentul 
copilului lor față de dascăl, față de colegii de grupă și grădiniță totodată și dacă purtarea lui pe stradă 
și în alte locuri și situații este una corespunzătoare. Grădinița și dascălul nu pot suplini lipsa de 
preocupare a unui părinte față de propriul copil. Efortul educativ devine eficient doar în cazul unei 
corecte colaborări între cei doi factori, grădiniță și familie, astfel interesul comun în educarea 
copilului putând fi atins cu succes. Parteneriatul dintre grădiniță și familii poate ajuta cadrele didacitce 
în munca lor, poate perfecționa abilitățile copilului; poate dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; 
și nu în ultimul rând, de a conecta familiile cu membrii grădiniței. Colaborarea grădiniței cu familia 
trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități precum: lectoratele cu părinții, 
ședințele, serbările școlare. Din păcate, goana societății în care trăim, îi face pe mulți dintre părinți să 
nu mai participle la prea multe dintre cele enumerate mai sus. Cu toate că fiecare cadru didactic are 
la dispoziția părinților 1-2ore pe săptămână, aceștia din urmă nu se arată interesați de o posibilă 
colaborare pentru remedierea unei anumite situații a copilului, ceea ce duce la o adâncire a acestuia 
din urmă într-un stadiu din care nu va putea ieși nici singur și nici prea curând.  

De aceea, părinții trebuie să vadă în grădiniță, în cadrele didactice, un prieten, un colaborator, 
un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. 

 Așadar, este o sarcină a grădiniței să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să 
dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea copilului și să conștientizeze că relația de 
colaborare grădiniță-familie este determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel 
un proces de pregătire pentru societate, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În 
grădiniță trebuie să ne bazăm pe sprijinul părinților, să propunem și să desfășurăm o sumedenie de 
activități în parteneriat cu aceștia.. Având 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

PERIOADA PANDEMIEI 
 

PROFESOR: HURTOI MIHAELA 
COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” BRĂILA 

 
Conform legii educației naționale, idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc 

are în vedere dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane prin formarea unei 
personalităţi autonome şi creative. Pe lângă educația formală, în vederea atingerii acestui ideal, un rol 
foarte important îl are educaţia non-formală, mai ales că aceste două componente se pot completa 
într-un mod armonios. Şcoala secolului XXI este centrată pe elev şi are un rol bine precizat în 
dezvoltarea potenţialului intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate. 

Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea activă, 
conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare, mai ales când vorbim de ciclul liceal. 
Diferenţierea şi individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în acelaşi 
timp, mai ales acum când pandemia de COVID-19 a afectat desfăşurarea activităților instructiv-
educative. Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, 
care să permită individualizarea învaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la maximum 
capacităţile şi aptitudinile creatoare.  

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea 
eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate.  

De cele mai multe ori, aceste activităţi se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite 
elevilor, mai ales celor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar, să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. De asemenea, au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor 
într-un mod plăcut şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Cum procedăm însă atunci când nu 
putem merge fizic la şcoală? Nu mai putem explora împrejurimile, nu mai putem vizita fabricile, 
instituțiile, nu mai putem merge la teatru şi nu mai avem acces nici măcar la centrele de îngrijire ale 
bătrănilor pentru a-i surprinde cu lucruri frumoase.  

Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă tocmai creşterea gradului 
de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale. Şi 
atunci, dacă realitatea socială ne este potrivnică, vom încerca să adaptăm demersul nostru la noua 
realitate şi să creăm o nouă paradigmă. Oricum, de aproximativ cinci ani instituțiile de cultură din 
România au fost îndrumate să-şi digitalizeze conținutul pentru a fi accesibile tutoror categoriilor 
sociale şi de vârstă. În Rapoartele societății deschise, Cultura deschisă, context european şi național 
din anul 2015 se evidențiază importanța digitalizării şi a adaptării copyright-ului la era digitală. 
Bibliotecile, arhivele şi muzeele au un rol important în păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural. 
Încă de atunci, tot mai multe instituții de acest tip au decis să facă patrimoniul accesibil online şi să 
permită reutilizarea materialelor culturale. Astfel s-au creat oportunități atât pentru cercetare, cât şi 
pentru publicul larg. În contextul pandemiei de COVID-19 populația are acces gratuit la produsele 
culturale, mai mult decât atât, putem vorbi de o educare a acesteia în spiritul creşterii sociale, culturale 
şi chiar economice. Elevii au avut ocazia în săptămâna dedicată activităților extracurriculare ,,Scoala 
altfel” sau la orele de dirigenție din această perioadă de a face turul virtual al diferitelor muzee, de 
arte plastice, de istorie, de ştiințe, grădinilor zoologice, grădinilor botanice, castelelor, până şi turul 
virtual al piramidelor. Vorbim de patrimoniul UNESCO, deci de o multitunine de produse culturale.  

 Cadrelor didactice le-a revenit sarcina doar de a stârni interesul elevilor pentru domeniul 
cultural şi de a le sublinia facilitatea de care beneficiază, un avantaj la care multă lume nici măcar nu 
visa acum un deceniu. Nu a fost deloc dificil, având în vedere că aceştia sunt familiarizați cu mediul 
virtual şi accesează cu uşurință link-urile trimise de noi. Mai mult decât atât, s-au arătat chiar atraşi 



de turul muzeelor, afirmând că dacă le-ar fi vizitat fizic, nu ar fi zăbovit atât de mult în fața 
exponatelor şi nici nu ar fi reținut toate informațiile oferite de ghid.  

De asemenea, participarea elevilor în sistem on-line la concursuri de creaţie literară, comunicare 
într-o limbă străină cu colegi din alte țări, concursuri de informatică, fizică, chimie, matematică, 
tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice a fost încununată cu succes. Pe 
lângă experiența, atât de importantă la vârsta lor, copiii au avut au posibilitatea chiar să participe la 
mai multe concursuri în aceeaşi zi, ceea ce în condițiile normale ar fi fost mai dificil. Cel mai 
important avantaj îl reprezintă însă posibilitatea ca aceştia să-şi formeze o viziune corectă despre 
lume, despre cultură, despre civilizația europeană şi cea mondială. Elevii au învățat să manifeste 
respect față de valorile culturale ale altor țări şi să conştientizeze valoarea diversității. 

În concluzie, afirmațiile Mariei Montessori: ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de 
azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea 
lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ îşi dovedeşte încă o dată valabilitatea, iar activităţile 
extracurriculare vin în sprijinul acestui demers.  
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ACTIVITÃŢILE EXTRACURRICULARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR HUŢULEAC DAN PAUL 

ŞCOALA GIMNAZIALÃ “AL. I. CUZA” DOROHOI 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și 
stimulează implicarea tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 
si al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta 
cognitiva si cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai 
multa creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv online în perioada 
pandemicã, iar acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o 
învățare continuă. Despre aceste activitãţi știm că joacă un rol esențial în formarea personalității și 
pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă, adicã în aceste activități copiii pot să-și 
descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot 
deprinde în timpul școlii. În acest sens se pot enumera câteva exemple: 

Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. Cunoștințele care pot fi deprinse prin 
programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută pe copii să dezvolte o gândire 
algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis 
și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai creativ. 

Pentru cei care vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea chiar și în vacanțe, există și tabere 
urbane de programare, de robotică și editare video și grafică, unde îmbină distracția cu educația.  

 Ateliere creative de arte plastice şi cursuri de graphic design 
Atelierele de arte plastic stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea 

și imaginația. De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice 
formă artistică i se potrivește mai mult. Prin activitãţi de graphic designer copilul poate învăța să 
creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum lumea lui. Pentru că 
dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două lumi, copilul poate 
dezvolta competențele necesare unui graphic designer în această perioadă de distanțare socială.  

 Activități extrașcolare de turism virtual  
Copilul poate să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre 

alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, vizitând în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
Clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate 

(spaniolă, italiană, japoneză) oferã copilului mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă 
studiază în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină 

https://www.logiscool.com/ro/camps
https://www.logiscool.com/ro/camps


(sau mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel 
de cultură care îl poate duce departe, acolo unde își dorește.  

 Cursuri și ateliere de gătit 
Ca exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există 

cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e 
sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și 
lecții de nutriție, copilul învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce 
experimentează cu ingredientele.  

 Cursuri de improvizație pentru copii 
Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru care 

un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens. Prin exerciții de 
vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, copilul învăță să 
rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare 
și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

 Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Educația ecologică ajută copiii să afle cât de important e mediul înconjurător pentru viața 

oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice 
din comunitatea lor. Totodată, copilul își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, 
capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă 
viața mai frumoasă. Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, 
pentru că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

 
 
 



 
ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. IACOB RĂZVAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul deînvăţământ electronic este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde predare – 
învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, 
este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o 
implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, 
în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic sau de un intermediar. Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, 
imagine şi text. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă studenţilor 
un conţinut de instruire prin Internet. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor în procesul de 
învăţare este posedarea unui calculator şi o conexiune la Internet. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai 
multe ori se folosesc aşa-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de conţinut educaţional 
pe un server Web, crearea de reţele de comunicare între participanţii la procesul de educaţie, de 
învăţare şi de gestionare, permiţând testarea independentă a cunoştinţelor lor prin intermediul 
diferitelor teste. 

De ce este învățarea online pe placul elevilor? 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 
intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 
rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 
presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi 
ai erei digitale. 

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa 
acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau 
Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de 
gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau 
Matematică. 
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Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. În urma excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

 După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de 
dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi  

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ.  

 Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial, dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare, au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi 
cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, 
cu rol de „curriculum suplimentar”. Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera 
educaţiei nonformale, la care pot participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri 
variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere 
a încrederii în sine. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele 
formale de educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la 
educaţia şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau 
scopul de a oferi copilului posibilitatea, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera 
activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul 
şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  



 Activităţile extraşcolare cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în 
incinta acestora sau în afară, au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe 
activităţi ce vizează dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor, ţin de ansamblul şcoală – 
comunitate – familie, atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a tipurilor de acţiuni derulate, 
oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a activităţii 
acestora.  

 Ca efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor, putem 
enumera: - participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a 
cursurilor şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală 
şi să nu abandoneze cursurile;  

 -activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor;  

 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
rândul elevilor, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;  

 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul 
de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. 

 Toate aceste aspecte teoretice au trebuit adaptate perioadei inedite pe care o parcurgem, astfel 
au fost regândite aceste activități. 

 Activitățile extracurriculare tehnico-științifice continuă sub forma unor cluburi și cercuri 
tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și 
pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare, 
locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează 
curricula pentru noul format. 

 Prin activitățile extrașcolare de turism virtual, tinerii exploratori pot să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, și pot alege să viziteze, în regim virtual, o selecție impresionantă de muzee international sau 
o grădină zoologică care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online și vor transforma această 
“excursie virtuală” într-una educativă. 

 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un 
motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e 
supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. De aceea, ca exemple de 
activități extrașcolare pentru elevi care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit 
unde nu doar că vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri 
sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă 
dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. E o metodă 



bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ 
care să impresioneze . 

 Iată doar câteva exemple de activități extrașcolare, aplicate online în această perioadă de 
tranziție către normalitate și care au avut un impact pozitiv asupra elevilor. 
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 Noile achiziții din domeniul științelor educației, orientările din didactica actuală ne conduc 

spre identificarea principalelor condiții pe care ar trebui să le îndeplinească o pedagogie pentru a i se 
putea atribui calitatea de,,eficientă,, : este constructivistă, este interactivă, este metacognitivă.  

 ► O pedagogie eficientă trebuie să fie constructivistă, adică să valorizeze și să se bazeze pe 
aplicarea strategiilor constructiviste ale cunoașterii și să ofere noi dezvoltări constructiviste. Premisa 
de la care se pornește o pedagogie constructivistă este aceea că nu există cunoștințe autentice decât 
dacă elevii înșiși le construiesc, elaborând răspunsuri la întrebări care li se pun sau, cazul ideal, pe 
care și le pun singuri, adaptându-și comportamentele cognitive și noncognitive în funcție de situațiile 
imprevizibile cu care se confruntă.  

 Strategiile constructiviste pot fi aplicate atât în secvențe de activitate colaborativă, cât și în 
secvențe de individualizare a instruirii, de relativă autonomie educativă în personalizarea achizițiilor.  

 În general, este important ca informațiile asimilate de elevi în mod activ, interactiv și creativ 
să fie integrate în cunoștințe, iar cunoștințele integrate, relaționate și interrelaționate în scheme 
cognitive, care dau sens cunoașterii.  

 Școala modernă și democratică de astăzi așază în centrul reflecției sale pedagogice și didactice 
raporturile elevului cu cunoștințele, construirea progresivă de către elevi a noii cunoașteri, elaborarea 
de noi construcții epistemologice într-o viziune integratoare, sistemică. 

 ► O pedagogie eficientă trebuie să fie activă și interactivă, respectiv să creeze un mediu 
educațional și curricular activizant și interactiv, un context stimulativ pentru stabilirea de interacțiuni 
între elevi, între elevi și profesori, între elevi și obiectul de învățământ cu conținuturile sale 
curriculare. Practic, învățarea activă realizată de elevi poate fi individuală sau colaborativă, realizată 
prin activități independente sau interdependente, de tip cognitiv și metacognitiv, bazată pe implicarea 
activă, interactivă și creativă a elevilor, pe interacțiunile, colaborarea și cooperarea activă dintre ei. 

 Pedagogia activă interactivă responsabilizează elevul, care își asumă învățarea, favorizează 
construcția sensului noii cunoașteri și a autonomiei: este o pedagogie a muncii și a efortului, a 
schimburilor intelectuale, sociale, verbale și afective, a convingerii și a entuziasmului, în care 
interacțiunile sociale și procesele cognitive sunt văzute ca modalități complementare pentru realizarea 
cunoașterii științifice. 

 ► O pedagogie eficientă trebuie să fie metacognitivă, respectiv să valorizeze și să dezvolte 
metacognițiile, abilități de autocontrol și autodirijare în învățare, pe baza mecanismelor 
autocognitive. Premisa de la care se pleacă este aceea a valorizării metacognițiilor: metodologia 
didactică reprezintă doar un sprijin exterior în construirea mentală a cunoașterii, ea nu poate fi 
eficientă decât dacă este interiorizată prin practici metacognitive. Deci, procesul metacognitiv 
reprezintă un proces interactiv între cel care învață și mediul de învățare, iar utilizarea metodelor 
active și activ- participative pentru exersarea cognitivă, dar și metacognitivă contribuie la sporirea 
independenței în învățare și la dobândirea autonomiei în învățare.  

 Metacogniția reprezintă actul de autoobservare reflexivă, înțelegere și reglare a propriilor 
procese cognitive, a modului de construire și utilizare a schemelor cognitive, a strategiilor de învățare 
și cunoaștere, dar și a deficiențelor, disfuncțiilor și carențelor cognitive, a lipsurilor proprii. Termenul 
de,,metacogniție,, se referă deci la cunoștințele persoanei privind propriile sale procese mentale, la 
monitorizarea activă, la reglarea, îmbinarea și ameliorarea acestor procese, de obicei, în funcție de 
anumite obiective concrete.  



 Am putea defini metacogniția ca o reflecție și o cogniție asupra/a cogniției (exprimată în 
termeni de knowing about knowing,,, cunoaștere despre cunoaștere,, ); această reflecție face necesar 
un,,activism interiorizat,,, o autoobservare și un autocontrol al propriei activități cognitive, al 
strategiilor și tacticilor utilizate în comportamentul inteligent, fie în momentul acțiunii învățării, ca 
identificare a strategiilor eficiente, fie după acțiune, pentru a identifica demersurile cognitive care au 
facilitat acțiunea și pentru a inventaria strategiile utilizate în anumite contexte. Abilitățile 
metacognitive se formează și se dezvoltă nu numai în cadrul activităților individuale, ci și în cadrul 
celor desfășurate în grupuri, în situațiile deschise care pot facilita emergența mecanismelor 
metacognitive ale membrilor grupului.  

 Pedagogia interactivă sprijină atitudinea reflexivă a celor care învață, atât în legătură cu 
cunoștințele pe care le au despre funcționare cognitivă, cât și cu strategiile și procesele pe care le 
valorifică în diferite contexte de activitate. Ea valorizează deopotrivă reflecția personală a celor care 
învață, autocunoașterea, autoanaliza, autochestionarea, autoaprecierea, autoevaluarea și 
automonitorizarea lor. Pe de altă parte, dezvoltarea capacității de a gândi despre propria gândire duce 
la dezvoltarea capacității de reflecție personală și de evaluare a ideilor personale și a articulațiilor 
propriei gândiri.  

 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o pedagogie metacognitivă sunt: 
- Să pornească de la ideea că elevii sunt capabili să își construiască propria cunoaștere – 

cunoștințele și abilitățile; 
- Să creeze un cadru stimulativ pentru construcția cunoștințelor și abilităților prin interacțiuni 

între elevi, între elevi și profesori și între elevi și obiectul de învățământ (conținuturile curriculare).  
- Să asigure dobândirea tuturor tipurilor de cunoaștere funcțională: declarativă, procedurală și 

strategică; 
- Să stimuleze reflecția elevilor relativ la cunoașterea funcționării cognitive proprii, precum și 

la ameliorarea acesteia; 
- Să stimuleze obținerea de informații despre propriile lor procese de învățare și cunoaștere, 

despre strategiile, metodele și procedeele folosite, despre factorii care le influențează în mod pozitiv 
sau negativ activitatea cognitivă, despre disfuncțiile și deficiențele cognitive, despre dificultățile cu 
care se confruntă în învățare.  

Rolul profesorului este de a-l învăța pe elev să conștientizeze necesitatea de a stăpâni  
procesele de cunoaștere, monitorizare, control și dirijare în propria învățare, de a asigura în 

permanență,,învățarea învățării,, .  
Studiile științifice au demonstrat că abilitățile metacognitive pot fi predate, iar componentele 

metacognitive pot fi învățate.  
Tot studiile au arătat că pe măsură ce înaintează în vârstă, copiii demonstrează o mai mare  
conștientizare a proceselor lor de gândire și cunoaștere. Doar că maturizarea biologică nu 

elimină riscul lacunelor în strategiile de învățare și, indiferent de vârstă, elevii prezintă eșecuri î 
metacogniție și convingeri greșite că au cunoștințe pe care, de fapt, nu le au (Pashler et al, 2007). 

Mai mult, în opinia lui D.H. Schunk și P.A. Ertmer (2000), predarea unor strategii de învățare 
nu reprezintă o garanție că elevii vor continua să o folosească, în special dacă ei consideră că aceasta 
nu este suficient de importantă pentru obținerea succesului ca și alți factori.  

 Strategiile de învățare pot fi predate explicit cu succes de la învățământul primar până la nivel 
universitar dacă sunt integrate într-un cadru mai cuprinzător de training autoreglator, care au un dublu 
rol: 

- Vizează capacitatea de gestionare și controlare a propriilor gânduri, motive experiențe 
emoționale și comportamente – una dintre cele mai importante calități umane; 

- Reprezintă poate cel mai important set de prerechizite necesare ajustării la solicitările pieței 
muncii, aflată într-o permanentă dinamică și transformare. 

 
Bibliografie: 
Bocoş, Muşata-Dacia (2013), Instruire interactivă. Repere axiologice și metodologice, Iași, 

Polirom.   



 
 PREȘCOLARII IN VREMEA PANDEMIEI 

 
ED. IDORAȘI SIMONA 

 
 Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au 
putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile 
preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare 
și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici.  

 Astfel, deși o serie de grădinițe (majoritatea private) apelează la platforme digitale, rezultatele 
nu sunt satisfăcătoare. În contextul în care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp 
ce stau cu copiii acasă, ce funcționează pentru preșcolari? 

 Câteva trucuri importante în educația și activitatea preșcolarilor în vremea izolării: 
1.  Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate, stabilitate 

și autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să navigheze printre 
sarcinile legate de muncă, copil, casă. Puteți citi aici un post dedicat rutinei la preșcolari realizat de 
echipa Educarium și puteți adapta un model asemanator adaptat la contextul familiei. 

2.  Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în 
viața lor în ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au 
schimbat rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin 
repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această perioadă, ce simt copiii, 
ce simt părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă. Validarea și acceptarea 
emoțiilor atât a copiilor, cât și a părinților, chiar și cele de frică și panică, incertitudine și instabilitate, 
ne poate ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile în care putem avea un impact. 

3.  Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în 
organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți muncesc, 
înțelegerea nevoilor copilului, organizarea unei rutine similare cu cea din timpul grădiniței și a unor 
activități zilnice poate fi un ajutor esențial și poate menține copilul conectat la un program familiar 
lui. Deopotrivă, comunicarea constantă dintre părinte și educator, îl poate ajuta pe cel din urmă să 
înțeleagă mai bine contextul familiei în această perioadă, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar 
și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

4.  Conectarea educatorului cu copilul. În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada 
izolării se mută de la activități conform unui curriculum sau al unui plan de învățare elaborat către 
CONECTARE. Educatorii au fost o prezență constantă în viața copiilor înainte de izolare, iar șansele 
ca ei să resimtă lipsa lor, a grădiniței și a copiilor, sunt mari. Unii vor reuși să verbalizeze sau să 
semnaleze acest lucru, alții se vor exterioriza prin comportamente provocatoare aparent fără un motiv 
anume. Conectarea zilnică cu educatorul este importantă pentru a reda stabilitatea și continuitatea 
copilului. 

5.  Metodele prin care cei doi se conectează pot fi diferite: prin video call 1:1, prin filmulețe cu 
activități, cântece, etc. pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conference 
în grupuri mici. Fiecare copil e diferit și este important ca metodele de conectare să fie experimentate 
până se ajunge la una atrăgătoare pentru copil și potrivită pentru părinte. Însă, mai important decât 
metoda, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea cu preșcolarul, 
nicidecum activități care mai de care mai sofisticate. Preșcolarii au nevoie de oamenii dragi lor 
aproape, de stabilirea conexiunii și adaptarea la noile rutine. Planurile curriculare pot aștepta, 
emoționalul copiilor și al părinților sunt prioritatea în această perioadă de izolare. 

6.  Încurajarea plictiselii. Una dintre grijile părinților în această perioadă este să ofere cât mai 
multe activități și jucării copiilor. Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt ocupați și vor să 
umple timpul copiilor, fie pentru că le este teamă ca aceștia “să nu rămână în urmă”. În ambele cazuri, 

https://www.educarium.ro/post/rutina-la-pre%C8%99colari-%C3%AEn-vremea-covid


soluția nu este suprastimularea copiilor, ci încurajarea unui program echilibrat în care momentele de 
plictiseală nu doar că nu sunt combătute cu jucării, activități sau diverse sugestii și direcționări, ci 
sunt încurajate. Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea.  

 Un copil care nu are ce să facă (sau nu i se spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va 
folosi obiectele și jucăriile pe care le are la îndemână pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va 
dezvolta autonomia față de părinți și va găsi soluții creative la diverse provocări. Deși inițial poate 
părea o provocare pentru părinți și copii să gestioneze plictiseala, pe termen mediu și lung aceasta va 
fi benefică pentru ambele părți. 

7.  Jucăriile open ended sunt ideale pentru perioada izolării. Câteva exemple pot fi plastilina, 
creioanele, foarfece pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, magneți, 
grimms, kapla, etc), materiale naturale (ghinde, nuci, castane, conuri de brad, crenguțe, etc), costume 
pentru joc de rol, instrumente muzicale, cărți. Combinația dintre astfel de materiale duce la bogăția 
jocurilor și la manifestarea creativității. Cu cât materialele pot avea mai multe întrebuințări și pot fi 
combinate, cu atât îi vor ține mai mult timp ocupați și vor facilita învățarea. Cu cât jucăriile sunt mai 
specifice și presupun etape clare, cu atât vor limita interacțiunea copiilor cu ele și vor implica adultul 
pentru a ghida etapele. 

8.  Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de ocupați însă 
dacă ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, aceasta 
este cu siguranță una de motricitate grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, jocuri psihomotrice 
(aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: Simon says, scaunele muzicale, 
freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să stimuleze motric copiii în această 
perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia chiar dacă nu ies afară și se vor odihni mai bine, vor 
colabora mai bine.  

9.  Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. 
Având în vedere că cei mai mulți părinți nu mai beneficiază de ajutor din exterior pentru treburile 
casnice și unii dintre ei și muncesc de acasă, navigarea printre toate sarcinile poate fi o provocare. Se 
știe, însă, că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul 
acesta să îi și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru 
mașina de spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte 
utile pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice. Ajutorul este 
și pentru părinți, deoarece își pot rezolva treburile în casă într-o companie cel puțin plăcută. 

10.  Disponibilitatea unui adult. Cea mai mare provocare pentru părinții care lucrează de 
acasă în această perioadă este să își îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă 
nevoilor copilului sau chiar al copiilor. Și este frustrant pentru ambele părți când nevoile lor nu sunt 
satisfăcute și când reacția copilului la lipsa de atenție a părinților degenerează în comportamente 
provocatoare. Din experiența noastră, organizarea unui program în care părinții își împart timpul 
astfel încât unul dintre ei să fie prezent pentru copil majoritatea timpului este cazul ideal. Copilul va 
accepta mai repede faptul că mama lucrează, de exemplu, dacă tatăl este disponibil și se joacă sau 
măcar îl supraveghează. Atunci când lucrează acasă cu un preșcolar este necesar ca părinții să își 
calibreze așteptările și să se pregătească pentru o serie de întreruperi din partea copilului care deseori 
chiar și când se joacă singur va veni să îi arate ce a făcut și să primească validarea și aprecierea 
părintelui. Productivitate la muncă cu preșcolari în izolare nu există, ci doar supraviețuire. 

11.  Conectați-vă înainte și apoi cereți: încurajați joaca liberă, însă de preferat după ce îi 
oferiți copilului atenție și vă jucați cu el înainte; altminteri se poate frustra și poate manifesta 
comportamente menite să vă atragă atenția și să vă testeze limite. Puteți organiza dimineața astfel 
încât să vă conectați cu copilul pentru 2-3 ore timp în care pregătiți masa, mâncați împreună și vă 
jucați. În tot acest timp puteți discuta despre succesiunea activităților și despre nevoia de a lucra 
ulterior acestor activități. Șansele ca preșcolarii să colaboreze dacă înainte le-a fost acordată atenția 
de care aveau nevoie sunt mai mari decât dacă părintele începe munca la scurt timp după trezire. 

 Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 
schimbările de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 
și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 



 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE DIN BUCOVINA 

 
PROF. IENACHE MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SUCEAVA 
 
Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile, pe care omul le-

a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi 
experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară, 
fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.  

În secolul XIX - XX tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul, reuşind să se 
păstreze cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în 
care ne regăsim rădăcinile şi autenticitatea. 

 Ca şi alte sărbători creştine, Paştele este însoţit de numeroase obiceiuri populare care îşi au 
originea în tradiţiile străvechi (considerate azi de mulţi a fi păgâne) şi de credinţe şi superstiţii legate 
de ciclul anotimpurilor şi treburilor gospodăreşti.  

Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu bunătăţile, lumina şi voia 
bună, şi câteva tradiţii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să meargă aşa cum ne dorim. 

Sărbătoarea Paştelui îşi are obiceiurile specifice în funcţie de zonele ţării în care tradiţia paştelui 
este respectată conform datinilor.  

 Satele bucovinene au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest sens 
fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare 
Sfintelor Paşti. 

 În Joia Mare se vopsesc ouăle, deoarece se spune ca dacă se înroşesc în această zi, acestea se 
vor păstra fără a se strica tot anul. Pentru a prinde culoare, ouăle sunt fierte într-un amestec de apă, 
oţet şi coji de ceapă roşie. Se folosesc şi metode noi de decorare: ouă pictate, decorate în relief, 
încondeiate cu frunze de plante, împodobite cu mărgele. Semnificaţia oului roşu este legată atât de 
învierea lui Iisus cât şi de regenerarea şi renaşterea naturii. 

 Dintre tradiţiile si obiceiurile pascale cele mai importante pentru satele bucovinene sunt: 
• Aducerea la biserică a unui coş în care fiecare familie pune: preparate din carne, brânză, pască, 

cozonac, ouă roşii şi închistrite. Câte un ou roşu dă fiecare la biserică când primeşte Paştele, iar din cele 
închistrite (încondeiate) dau preotului atunci când le sfinţeşte coşul; 

• La Învierea a doua, se păstrează obiceiul, chiar şi printre cei mai mici, de a se îmbrăca în portul 
popular tradiţional. La miruit, fiecare dă câte un ou roşu, ce vor fi împărţite de către preot corului bisericii; 

• Tot în această zi copiii înainte de a veni la biserică, merg prin sat după ouă roşii ; 
• În a doua zi de Paşte, un obicei este de a merge cu udatul. Tinerii necăsătoriţi colindă casele 

fetelor pe care le simpatizează, parfumându-le şi primind în schimb câte un pahar de vin. 
 Deși ne aflăm într-o perioadă destul de nefavorabilă în ceea ce privește activitățile educative, 

datorate pandemiei, în cadrul școlii am desfășurat activități specifice acestei mari sărbători, realizând 
împreună cu elevii o expoziție cu titlul ”Paștele în Bucovina” și o șezătoare cu ateliere diverse în care 
aceștia, în condiții de siguranță, au putut descoperi o parte din tradițiile și obiceiurile pascale din regiunea 
în care locuiesc. 

 



 De asemenea în cadrul proiectului caritabil ”De la sufelt la suflet” s-au desfășurat activități 
extrașcolare prin care s-au adunat și distribuit celor nevoiași, copii și bătrâni, produse alimentare, jucării 
și articole vestimentare, aducând un zâmbet atât pe chipul acestora dar și pe chipul copiilor implicați. 

Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile 
sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în ceea 
ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. 

 
  



 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
  

 PROF. IFTENE IULIA MĂDĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR. 1 

 
,, Un copil este ca o sămanță de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde 

de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, 
de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, 
când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina Petrea 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 
părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

 Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de 
educare a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume 
educarea și formarea copilului pentru viață. 

Modalitățile de colaborare între școală-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă 
trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea școlii, comitetul de părinți, 
expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, etc. 

Vizitarea unității de învățământ constituie un prim pas în cunoașterea mediului educațional în 
care elevii își vor petrece o bună parte din zi. Aceasta se poate realiza fie individual, fie în cadru 
organizat precum Ziua porților deschise unde vor observa sălile de clasă, cadrele didactice, locul de 
servire a mesei dar și câte ceva din programul școlii. 

Întrunirile părinţilor fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor 
de părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea 
diferitelor probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită acestora și îi încurajează să participe activ 
în planificarea activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de 
a ajuta în diferite aspecte. 

Expoziții de lucrări. La panoul clasei se expun lucrările tuturor copiilor indiferent de aportul 
lor adus la ilustrarea temei respective fișe de evaluare, lucrări plastice și practice. 

Orele de consiliere individuale. Fiecare diriginte are obligația de a stabili o oră pe săptămână 
consilierea cu părinții ce se va desfășura în sala de clasă după o planificare realizată în prealabil. 
Aceasta vizează fie informări ale părinților, fie consiliere individuală în funcție de problemele ce se 
ivesc respectându-se confidențialitatea informațiilor. 

 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
*https://www.concursurilecomper.ro/rip/2017/ianuarie2017/03 
*https://edict.ro/implicarea-parintilor-in-activitatile-scolare-si-extrascolare/  
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 ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE - ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI ONLINE 

 
 PROFESOR IFTIMIU NICOLETA,  

COLEGIUL ECONOMIC,,ION GHICA” BACĂU 
 
 Este ştiut faptul că activităţile extraşcolare reprezintă o dominantă a educaţiei din toate 

timpurile. Din clasele primare până la finalizarea studiilor liceale, elevii sunt parte activă a tuturor 
manifestărilor din afara sistemului curricular, fără a omite componenta educativă a acestora, mai ales 
pentru faptul că elevii se înscriu/participă în funcţie de aptitudinile lor sau de atractivitatea/interesul 
pentru tema/proiectul respectiv. 

 O altă precizare care trebuie amintită este şi aceea că acestea au pendulat între tradiţional şi, în 
contextul pandemic, online. 

 Lucrarea de faţă îşi propune împărţăşirea unui exemplu de bună parctică. În urma unui proiect 
iniţiat de,,Ora de net” şi Organizaţia,,Salvaţi copiii”, am devenit facilitator, ca urmare a oportunităţii 
lansate de aceştia cu elevi de la Colegiul Economic,,Ion Ghica” din Bacău. 

 Debutul a avut loc în anul 2018 şi contină în anul pandemic 2020-2021. 
 În 2018, în cadrul campaniei naționale „Dă BLOCK agresivității. Stop cyberbullying!”, s- a 

lansat Concursul național „Aleg conștient. Stop dependenței de Internet!”. În vederea participării la 
concursul menționat, Colegiul Economic “Ion Ghica” din Bacău a organizat evenimentul 
Mindfulness online, care s-a desfășurat în 9 aprilie, la sediul colegiului din Bacău precum și în 
comunitatea locală băcăuană, și a reunit elevi-beneficiari, elevi voluntari, cinci specialiști-invitați, 
precum și cetățeni băcăuani. În cadrul întâlnirii, participanții au vizionat resursele video și 
informaționale oferite de coordonatorii naționali ai proiectului, au dezbătut cele mai importante 
aspecte privind dependența de Internet și rolul adulților în educarea copiilor pentru o folosire 
echilibrată a tehnologiei. Ineditul a constat în realizarea, de către elevi, unui videoclip pe această 
temă. 

 Prin participarea la acest concurs, elevii noștri au conștientizat importanța efectelor pe care le 
are, pe termen lung, utilizarea neproductivă a internetului. De asemenea, prin activitățile noastre, am 
descoperit noi alternative sănătoase și creative prin care să transformăm viața digitală într-o resursă 
care să ne îmbogățească oriunde și oricând, râmânând totodată conectați și la ființa noastră profundă. 

 În anul 2019, Campania cu tema,,O lume fara frică” a constituit prilejul unor activitaţi în care 
s-a vizionat materialul video furnizat de echipa,,Ora de Ne”t. S-a accesat platforma www.farafrica.ro. 
Elevii au urmărit confesiunile unor personalităţi publice, din generaţia tânără, precum Alina Eremia, 
Irina Rimes, Mimi, Deliric, Alex Daragiu. Acestia au marturisit că, la un moment dat, în viaţa lor, au 
fost victimile bullyingului şi cyberbullyingului, unii fiind amenininţaţi chiar si cu moartea. Au urmat 
comentarii, aprecieri din partea elevilor, cu privire la experientele traumatizante ale celor mai sus 
mentionati. S-a retinut ca acestia au cerut ajutor, în astfel de momente, parintilor, prietenilor sau 
psihologilor. A fost o lecţie emblematică pentru elevi. 

  Anul 2020 a stat sub semnul tematic „Gândirea critică în era digitală. Stop știrilor false!”. 
În vederea participării la concursul menționat, s-au organizat două activităţi cu elevii clasei a IX- a, 
care s-au desfășurat online, pe data de 15.10.2020 şi 22.10.2020, pe platforma Google Classroom - 
Meet. 

 În cadrul primei întâlniri, din 15.10.2020, participanții au vizionat resursele video și 
informaționale oferite de coordonatorii naționali ai proiectului, fiind adaptate la particularităţile 
psiho- intelectuale şi de vârstă ale elevilor; au dezbătut cele mai importante aspecte, privind 
fenomenul global al ştirilor false (fake news) și rolul adulților în educarea copiilor, pentru o folosire 
echilibrată a tehnologiei. Elevii au urmat scenariile propune de Ora de net şi au notat într- un jurnal, 
timp de o săptamână, comportamentul de informare, urmând tema de reflecţie propusă,, Urmărirea 
ştirilor”. La a doua activitate, din 22.10.2020, coordonatorul a adus în discuție faptul că, de multe ori, 
este o provocare chiar și pentru adulți să discearnă între informația reală și cea falsă, însă, prin 



antrenarea gândirii critice, acest lucru este posibil într-o măsură mult mai mare. Participanții au 
identificat împreună soluții prin care pot să se sprijine reciproc, pentru a deveni cât mai conștienți de 
modul în care integrează noile tehnologii în viața lor. La această sesiune, s-au reamintit criteriile, 
beneficiile și premiul oferit câștigătorilor la concursul naţional şi s-a încurajat participarea a cât mai 
multor elevi. 

 În cadrul orelor, s-a stabilit un plan de acţiune, în vederea realizării videoclipului, de elevi. 
Ulterior, elevii au realizat un videoclip, în vederea înscrierii în concurs, în care au exersat abilităţi 
creatoare, tehnologice, publicitare. Tema propusă pentru realizarea unor lectii de dirigenţie a fost 
ofertantă, în măsura prevenirii pericolelor pe care le-ar putea întâlni elevii, utilizând internetul în varii 
ipostaze. 

 La finalul celor două activităţi, feed-back-ul elevilor a relevat că fiecare a înţeles că este în 
puterea și responsabilitatea lui de a decide modul în care se informează online și este dispus să învețe 
modalități prin care poate evita capcana dezinformării și diseminării știrilor false.  

 După aceste activităţi, avem convingerea că dialogurile purtate vor avea, ca finalitate în rândul 
elevilor, o mai mare precauţie în privinţa utilizării internetului, folosirea creativă, utilă şi sigură a 
acestuia cît şi căutarea stării de bine în era digitală. Aşadar, prilej de reflecţie cognitivă dar şi afectivă.  

 Ediţiile din 2018 şi 2020 au permis focusarea pe cultivarea creativităţii elevilor, competenţşă-
cheie necesară în secolului al XXI-lea. Modul în care s-au finalizat videoclipurile a fost prilejul unor 
momente în care a contat spiritul de echipă, originalitatea, perseverenţa, capacitatea de sinteză a 
informaţiilor şi, mai ales, impactul pe care l-ar avea un astfel de produs în lumea digitală. Faptul că 
ne-am clasat pe locuri bune a fost o bucurie a efortului elevilor recompensaţi cu diplome de participare 
oferite de,,Ora de Net şi Organizaţia,, Salvaţi copiii”. 

 
 Indiferent de modalitatea organizării lor, fie tradiţional, fie online, activităţile extraşcolare 

impactează educaţia elevilor, valorificandu-le potenţialul psiho-intelectual sau de vărstă, aptitudinile, 
pasiunile.  
  



 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

IGNA CRINA CORNELIA –  
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT " CĂSUȚA POVEȘTILOR", 
CLUJ-NAPOCA 

 
 Grădinița este un important mediu de socializare unde copiii interacționează cu alți copii dar 

și cu adulții într-un cadru plăcut adecvat nevoilor individuale ale acestora. Copilul preșcolar începe 
să-și definească treptat începutul personalității sale. În cadrul grupei el trăiește prima experiență a 
vieții în colectivitate, a vieții sociale. 

Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrânge asupra tuturor 
laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. Pe 
măsură ce copilul se dezvoltă, cresc şi trebuinţele şi dorinţele lui. În acelaşi timp şi grădiniţa, ca primă 
instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea 
copilului.  

Cunoașterea de către părinți a specficului învățământului preșcolar, implicarea acestora în 
activitățile desfășurate zilnic în grădiniță precum și cunoașterea progresului școlar al copiilor și 
aportul adus de unitatea de învățământ în acest sens. 

Activitatea cu părinţii a debutat în prima lună a anului şcolar, în septembrie,,Grădiniță, bine te-
am găsit!”. Cu ocazia acestei întâlniri, părinţii au fost informați cu privire la procesul instructiv-
educativ și la regulile de distanțare: prezentarea regimului zilnic, a orarului, a structurii anului şcolar, 
stabilirea comitetului de părinţi și asupra regulilor de ditanțare și frecventare a grădiniței; 

În luna octombrie, activitate cu părinţii s-a axat pe rezultatele preşcolarilor obţinute la evaluarea 
iniţială. Această activitate a avut ca temă,,Rezultatele copiilor noştrii’’, în cadrul căreia părinții au 
fost informați despre rezultatele obținute de copii, prin observare directă, discuții libere, activități 
derulate pe domenii experiențiale De asemenea în luna octombrie au mai avut loc discuţii asupra 
activităţii la grupă, prezentarea unor momente din cadrul activităţilor desfăşurate. 

 Începând cu data de 22 octombrie 2020, activitatea grupelor s-a desfășurat în mediul online. S-
a adaptat modalitatea de interactiune cu copiii, la specificul activităților planificate. 

 Modalitățile de comunicare cu copiii au inclus: email-uri adresate părinților care au cuprins 
activități filmate, fotografii, link-uri, fișiere, prezentări ppt. 

Activitățile extrașcolare s-au derulat, în continuare, prin intermediul platformei online, 
respectându-se în cea mai mare parte temele prevăzute în planul managerial.  

În luna decembrie am derulat activitatea intitulată « Luna decembrie si bucuriile ei », copii 
având sarcina să îndoaie bucățile de hartie conform modelului și indicațiilor primite pentru a realiza 
ghirlande de Crăciun. Ne-am desfășurat activitatea urmărind realizarea decorului pentru impodobirea 
bradului de Crăciun, iar copiii au fost foarte încântați să vadă finalitatea activității derulate în mediul 
apropiat, al casei. 

În luna februarie am derulat activitatea « Iubim cărțile », în cadrul căreia am urmărit participarea 
la activități de lectură a cărților ilustrate, de povesti, precum și cultivarea interesului pentru cărți, 
implicarea copiilor în activități variate cu cartea. Am derulat activități de lectură a cărților ilustrate, 
de povesti, pentru copii, am creat povești după un început dat, am făcut jocuri de rol. În cadrul acestor 
activități ne-am bucurat de sprijinul și susținerea părinților, care au fost alături de copii și le-au pus 
la dispoziție tot ce aveau nevoie pentru a desfășura cu succes activitățile propuse. 

Am derulat activitatea « Cadou pentru mama mea » în luna martie cu scopul de a cultiva gustul 
pentru frumos al copiilor, de a sensibiliza copiii față de apropierea sărbătorii mamei prin implicarea 
lor în activități de pictură, îndoire, lipire, cu scopul realizării de surprize pentru mămici. 



Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât în cazul celor mici, cât si celor mari. 
Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică 
pentru a o utiliza în mod eficient. Copiii preferă să învețe în diferite moduri: unora le place să studieze 
singuri, altora sa acţioneze în grup, unii preferă să îi observe pe alţii, alţii fac câte puţin din fiecare. 
Colaborarea cu părinții a fost deosebit de importantă, atât pentru a sprijini copiii pentru a putea 
continua procesul de învățare, în online, cât și pentru a selecta informațiile care ajung la copil, prin 
accesul la internet, oferind copiilor materiale adecvate, benefice dezvoltării copiilor la vârsta 
preșcolară. 

Ținând cont de nevoile copiilor cadrele didactice cooperează cu părintii privind următoarele 
aspecte: comunicare efectivă și eficientă în interesul copiilor, să formeze o relatie pozitivă grădiniță 
– familie printr-un sistem de valori si cerinte comune, să existe permanent un schimb de informații 
despre copii.  
  



 
OBICEIURI PASCALE LA ROMÂNI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR. IGNAT MARIANA-RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARPEN, LOCALITATEA CARPEN, JUD. DOLJ 
 
 Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății și reprezintă Învierea mântuitorului 

Iisus Hristos. 
 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 
încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 
Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.  

 În Vinerea Mare se obișnuiește să fie duse flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se 
trece pe sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor lui Iisus atunci când și-a dus crucea. 
 În Sâmbăta Mare se prepară pasca și cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite în noaptea 
de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea Domnului. 

 În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului și a 
sufletului. Dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint. Cine se spală cu această 
apă va fi rumen în obraji ca oul, tare ca banul și va avea o viață îmbelșugată. 

 Pentru a marca importanța acestei sărbători, în școli au loc diferite activități școlare și 
extrașcolare. La activități participă elevi, cadre didactice precum și comunitatea locală. La finalul 
evenimentelor, elevii realizează portofolii, desene, machete, diverse lucrări care au ca temă subiectele 
activităților pe care le-au parcurs împreună cu profesorii coordonatori. 

 O parte dintre aceste obiceiuri și tradiții se regăsesc și în activitățile școlare, la diferite 
discipline: limba română (”Cele mai frumoase pilde și povestiri religioase”), religie (”Sfinții- părinții 
lui Dumnezeu”), arte vizuale și abilități practice (”Oul de Paști”). Dintre activitățile extrașcolare 
desfășurate de către cadrele didactice împreună cu elevii, care care tratează obiceiurile și tradițiile 
pascale, amintim: ”Încondeiere/ decorare de ouă”; ”Biserica - lăcaș sfânt”; Să ne cunoaștem 
tradițiile și obiceiurile”. Activitățile au fost realizate cu ajutorul instituțiilor comunale precum și cu 
ajutorul părinților. Elevii au participat cu interes crescut la toate activitățile și au demonstrat că pot fi 
uniți, că pot ajuta chiar dacă sunt mici. Scopul acestora, în esență, este următorul: 

− dezvoltarea capacității de a asculta o poveste, de a transpune gânduri, semnificații prin 
limbajul artistic specific vârstei; 

− consolidarea muncii atât individual, cât și în echipă, utilizându-și abilitățile practice și 
artistico-plastice; 

− să contribuie la îmbogățirea imaginației copiilor; 
− să stimuleze dezvoltarea vorbiriii; 
− să încurajeze încrederea în sine și libertatea de exprimare. 
 Obiectivele operaționale ale acestor activități extrașcolare la care participă elevii sunt diverse: 
 - să cunoască semnificația sărbătorii de Paște ; 
 - să asculte cu interes povestea ; 
 - să intuiască materialul didactic ce urmează a fi utilizat; 
 - să iși exprime dorința de a încondeia / decora ouăle ;  
 - să mânuiască în mod corect materialul didactic în realizarea lucrărilor; 
 - să lucreze curat, cu meticulozitate ;  



 - să analizeze cu atenție din punct de vedere estetic lucrările; 
 - să participe cu interes la activitate. 
 Activităţile extraşcolare ajută la formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţat, încurajează 

munca în echipă şi solidaritatea, dar şi capacitatea de a găsi soluţii şi a rezolva mai uşor problemele.  
 Aşadar, activităţile extraşcolare sunt o altă formă de educaţie a copilului, acestea îl ajută să se 

dezvolte multilateral, însă trebuie să fie asimilate paralel cu lecţiile de la şcoală. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ONLINE 

 

 PROF. INV, PRIMAR IGNAT CRISTINA 

 

 Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor 

clasice de predare învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, 

cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de 

interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi 

echipe sportive, pot fi activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, activităţi legate de protecţia 

mediului etc. 

 Participarea la activităţi extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe ei înşişi prin 

observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste activităţi. În plus, 

cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea capitalului social în 

rândul celor care iau parte la ele. 

 Online elevii s-au întâlnit pe Zoom și au desfășurat diferite activități, de la vizionarea de 

materiale video, activități practice și călătorii virtuale până la vizitarea unei biblioteci unde au 

ascultat povești și au confecționat diferite lucrări. o îmbinare a jocului cu învățarea, în care s-au 

desfășurat activități cu ajutorul diverselor aplicații. Am vizitat, în regim virtual, o selecție 

impresionantă de muzee care și-au deschis porțile în această perioadă, în online. 

 Am explorat, alături de copii și părinți, o bibliotecă nouă sau o grădină zoologică și am 

transformat această excursie virtuală în una educativă.  

 Am organizat ateliere de gătit, iar de Paște am incondeiat impreună ouă și am gătit preparate 

specific acestei sărbători. 

 Activitățile extrașcolare joacă un rol deosebit de important în formarea personalității 

copilului, pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. Aceste activități îi ajută pe copiii să-

și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le 

pot deprinde în timpul școlii. 

  



 
“ TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI “ 

-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI- 
 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: IGNATESCU VERONICA 
 COLEGIUL NAȚIONAL,,FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVA 

 
 Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de împăcare sufletească, lumina sfântă din noaptea Învierii 

Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viață mai bună, lipsită de griji. 
 Punctul de pornire în desfășurarea proiectelor cu această temă Pascală, l-a constituit 

curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe despre Iisus și despre obiceiurile și tradițiile de Paști. 
 Copiii iubesc această sărbătoare nu pentru latura ei religioasă, ci pentru latura laică - venirea 

iepurașului cu cadouri și de aceea cu ajutorul părinților vom încerca să sădim în sufletele lor iubire 
pentru Dumnezeu și semeni. 

 Implicarea copiilor în derularea acestor proiecte va conduce la conștientizarea faptului că 
tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

 Obiective cadru 
- Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor creştineşti de Paşti, descrierea şi identificarea 

elementelor religioase specifice sărbătorilor Pascale; 
- Stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile şi obiceiurile de Paşte,  
- Cunoaşterea şi înţelegerea de către copii a unor ”daruri spirituale”. 
- Cultivarea unui comportament moral- religios şi formarea unor virtuţi creştine,  
- Înţelegerea de către copii a mesajului”Lăsaţi copiii să vină la mine”. 
 Centre de interes 
- La Bibliotecă, preșcolarii au primit imagini specifice Paștelui, iar sarcina de lucru a fost să 

alcătuiască propoziții, să numere cuvintele și să despartă cuvinte în silabe. Apoi, au decorat coșul cu 
ouă, utilizând semnele grafice învătate.  

- La Știință copiii au avut la dispoziție mai multe imagini care ilustrau diverse evenimente 
specifice Paștelui pe care le-au așezat în ordinea desfășurării evenimentelor.Tot aici au realizat 
imagini cu ajutorul pieselor magnetice și au finalizat întregul din părți pentru a reda oul și iepurașul. 
Fișa de lucru- individuală- are ca sarcină de lucru, rezolvarea unui labirint- drumul iepurașului până 
la coșul cu ouă . 

 -Jocul de masă – reconstituire de imagini, puzzle, domino, lotto.  
- Joc de rol : Copiii interpretează diferite roluri cu specific religios. 
- La sectorul Artă, copiii realizează desene libere, specifice acestor sărbători pascale. Vor picta, 

modela și colora imagini de Paște, coșuri cu ouă, imagini reprezentative unor povestiri, legende 
despre Iisus, iepurași, etc. 

 - La Construcții: preșcolarii vor construi din cuburi de lemn, lego, rotodiscuri și alte materiale 
puse la dispoziția lor, diferite obiecte și machete legate de tema dezbătută, cu specific religios. 

 Activități practice 
 Aceste activități sunt preferate de către toți copiii, lucrând cu drag și cu plăcere, realizând o 

multitudine de obiecte, felicitări, lucrări practice, colaje, aplicații, tablouri, respectând tema dată 
despre Paști. Exemple de lucrări pe care le- au realizat “Coș cu ouă ”, “ Încondeiem ouă roșii “, “ 
Paște fericit! “, “Iepurașul de Paști “, Surprizele iepurașului “, “La Paști! “ 

 Activități artistico- plastice 
 La această categorie de activități, copiii lucrează cu plăcere, pictând, desenând și colorând, 

liber sau în contur, pe fișe de lucru sau foi de desen, pe care se exprimă liber, așa cum doresc ei, 
manifestând creativitate și imaginație în desenele pe care le realizează sau picturile acestora. 
Modelajul, de asemenea, este o activitate care le dă posibilitatea celor mici să creeze fiecare după 
imaginația sa.Copiii au la dispoziție o gamă variată de material cu care să lucreze, plastilină, acuarele, 
pensule, creioane colorate, carioca, foi, cartoane albe / colorate, etc. 



 În cadrul acestor activități am desfășurat acțiuni de pictarea ouălor din polistiren și decorarea 
acestora, așezându- le într- un coș - de asemenea- am realizat din carton colorat la activitatea practică, 
pe care l- am așezat la centrul tematic alături de alte produse realizate în cadrul altor activități. 

 Activități pe domenii experiențiale 
 În grădinița de copii, domeniile de învățare sunt diverse, iar învățarea se face mai mult prin 

joc, prin descoperire, folosind metode de lucru diversificate, activ- participative, pe lângă cele clasice 
/ tradiționale, punând la dispoziția copiilor materiale diverse, la alegere, cu care aceștia să poată 
realiza ceea ce- și doresc sau o anumită temă primită și chiar propusă de ei.  

Domeniile de activitate sunt: domeniul limbă și comunicare- în care copiii ascultă povestiri ale 
educatoarei, repovestirile lor, lecturi, vizionare cd- povești, prezentare ppt-uri, memorizări, 
dramatizări, etc. Cu ocazia proiectului tematic de Paști, am prezentat copiilor o poveste- “Legenda 
ouălor roșii “ și “ Patimile lui Iisus “, după imagini reprezentative conținutului povestirilor. 

 Un alt domeniu este domeniul științe – activitatea matematică și cunoașterea mediului 
înconjurător, domenii vaste de informații, pe care copiii le primesc prin intermediul activitățior 
desfășurate cu ei – jocuri didactice, logico- matematice, convorbiri libere, povestiri, observări, 
experimente și altele. 

 Domeniul estetic –creativ, este domeniul artelor plastice și a activităților muzicale. 
Aici, copiii se exprimă după bunul lor plac, dezvoltându - și creativitatea și imaginația prin 

pictură, desen, modelaj, cântece, audiții, jocuri muzicale. 
 La domeniul psihomotric – copiii desfășoară jocuri și acțiuni care le dezvoltă organismul 

armonios, prin exerciții fizice și jocuri sportive. 
 Domeniul om și societate – este un domeniu în care copiii învață să repecte reguli de 

conviețuire în grup, să se respecte reciproc și pe cei din jurul lor, norme de conduită morală, învață 
să se ajute unii pe ceilalți, să ofere ajutor atunci când sunt solicitați, participând la acțiuni de caritate 
și voluntariat, oferind cadouri celor nevoiași. 

 De asemenea, copiii sunt familiarizați cu activități casnice, gospodărești, primind deprinderi 
de bază de a se îmbrăca și dezbrăca singuri, precum și rutinele de fiecare zi.Tot aici, avem activitatea 
practică de aplicații, decupare, lipire, îndoire, pliere, înșirare, etc.  

 Să fim buni creştini! 
 S-au desfăşurat o serie de activităţi care au avut scop dobândirea unor cunoştinţe despre 

învăţătura creştină, valorile morale cum ar fi omenia, bunătatea, speranţa, încrederea, ajutorarea, şi 
comportamentul unui bun creştin în viaţa de zi cu zi şi in special în zilele de sărbători. 

 -vizite la biserică 
 -lecturarea unor poveşti despre fapte bune 
 - acţiuni de caritate 
 - donarea unor pachete cu jucării şi dulcuri copiilor cu nevoi speciale. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ILAȘ MARIANA-IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI, BACĂU  
 
Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru anumite activități din sfera socio-culturală sau fructificarea talentelor personale. Aceste 
activități se realizează în timpul liber al copilului și îl ajută pe cel mic să se pregătească mai bine 
pentru viață. Ele au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și 
comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile 
celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate 
fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață.  

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde sau chiar flashmob-uri.  

În ceea ce privește situația actuală, în care suntem nevoiți să ne desfășurăm activitatea în mediul 
online, iată câteva exemple de activități extrașcolare pe care le putem utiliza cu elevii:  

✓ Concurs de tipul „Cine știe câștigă“ bazat pe materiale puse la dispoziție de învățătorul 
clasei. Concursul poate fi desfășurat individual, în perechi sau pe echipe. Constă în vizionarea unor 
materiale, cum ar fi curiozități ale lumii, urmată de o sesiune de întrebări, bazate pe aceste materiale, 
la care elevii trebuie să răspundă într-un timp limitat. La final se calculează scorul și se realizează 
clasamentul.  

✓ Expoziție cu lucrările copiilor cu tema ”Personajele mele preferate din povești”, în care 
elevii să ilustreze personaje cu care ar dori să se întâlnească în mediul online pentru a le ușura 
activitatea de învățare.  

✓ Cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, doritorii continuă explorarea în online.  

✓ Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor precum sunt științele. Dacă cele din 
urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl 
ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult.  

✓ Activități extracurriculare pentru micii exploratori. Astfel ajuți elevii să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice. Se pot vizita în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au 
deschis porțile” în această perioadă, în online.  

✓ Se poate propune descărcarea unor aplicații pe calculator sau tabletă pentru ca cel mic să 
descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine.  

✓ Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede 
este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-nu-stiai-despre-invatarea-prin-joaca/


supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Prin gătit și lecții de 
nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu 
ingredientele. Este o metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să 
devină un mic chef creativ care să te impresioneze.  

Copilul învață cel mai bine prin joc, astfel selectând cele mai potrivite jocuri din multitudinea 
celor care se găsesc în mediul online, câștigăm copilul de partea noastră și ne creăm o imagine de 
profesor cool în ochii copiilor noștri. 
  



 

 VÂNĂTOAREA DE OUĂ..DE CIOCOLATĂ 

  

 PROFESOR-EDUCATOR, ILEANA GĂLĂȚESCU  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA 

 

 Soarele cald, jucăuș de primăvară se colora, parcă, verde de la iarba proaspătă. 

 Rareș privi cu atenție verdele gazonului și se gândi:,,Cum oare să găsesc 10 ouă colorate în 5 

minute? Sigur mama glumește...” Pentru că am uitat să vă spun...totul era pregătit pentru,,Vânătoarea 

de ouă roșii”. 

 În fiecare an reușeam, într-un fel sau altul, să-l conving pe Rareș, chiar dacă din ce în ce mai 

greu, să participe alături de verișorii lui la tradiția noastră de Paști. 

 -Pe locuri, fiți gata, start! fu semnalul de goană după bunătăți..pentru că anul acesta ouăle sunt 

din ciocolată. Copiii zburară parcă prin grădină. Chicote, râsete, rostogoliri, le mai lipseau lupele și 

erau detectivi în toată regula. 

 Prima victorie se auzi de după un copac. Ce bucurie!! 

 -Nu mâncăm, dragilor, ce descoperim, deocamdată...Cum altfel să declarăm câștigătorul dacă 

nu avem ce număra? 

 Trei ouă de ciocolată, patru, cinci...și încet, încet coșulețele copiilor se încarcă cu dulcele 

apetisant. Fețele lor strălucesc bucuroase de frenezia descoperirii dar și de gândul că vor savura 

ciocolata. 

 După îndelungi deliberări...toți copiii sunt câștigători.  

  



  
AM DEVENIT…ALTFEL! 

 
PROF. ILIE CLAUDIA DANIELA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 ȘI  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,DAN BARBILIAN” GALAȚI 
 
Dimineață...știri...coronavirus...pandemie...carantină..școală online...măști... vaccinare...fără 

restricții....back to school! 
 Acestea au fost, cred, cele mai folosite cuvinte în ultimul an și jumătate aproape. Am trecut de 

la spaimă la furie, de la deznădejde la speranță, de mai multe ori în această perioadă. 
 Cu trecerea timpului, limbajul, atitudinea, comportamentul și educația s-au schimbat. Din luna 

martie a anului trecut, suntem în pandemie și viața tuturor este altfel. 
 Și da, școala a devenit,,altfel” permanent, nu doar cinci zile consecutive! 
Ne-am trezit prinși între diferite divice-uri, rețele de internet, conexiuni, platforme, Meet, 

aplicații IT și multe alte componente fără viață. 
Parafrazând un coleg de cancelarie,,, am fost aruncați în mare, fără să știm să înnotăm și fără 

colac de salvare” ! Am fost nevoiți să ne adaptăm, schimbăm, reformulăm, tot ceea ce știam și am 
făcut până la acel moment. 

Cum era de așteptat și activitățile extracurriculare au trebuit să fie adaptate noilor condiții de 
școală on-line.  

Astfel, în apropierea sărbătorilor pascale, le-am propus elevilor mei de clasa a VI-a, să realizeze 
două experimente prin care este evidențiată proprietatea de densitate a corpurilor. 

La unul din ele au folosit trei lichide de densități și culori diferite: apă, ulei, alcool concentrat, 
toate turnate în același pahar, într-o ordine oarecare. Lăsat în repaus, fără a amesteca în pahar, lichidele 
s-au distribuit după densitate. 

Al doilea experiment a fost în ton cu Paștele și anume: au avut drept sarcină diferențierea între 
un ou proaspăt și unul vechi, prin introducere în apă. A doua parte a presupus folosirea unei soluții de 
apă cu sare și a unui ou proaspăt, ei modificând periodic concentrația și implicit, densitatea saramurii, 
prin adăugarea de sare. A putut observa comportamentul oului, care deși era proaspăt, încet, încet, a 
ajuns să plutească! 

Aceste experimente ei le-au realizat live, în fața camerelor de la device-ul personal și toți colegii 
le-au urmărit cu interes și ... emoție, pentru că unele ouă au,,suferit” accidente și au ajuns pe podea! 

În final, toți au aplaudat atât reușitele cât și încercările. Și au mai și învățat câte ceva! 
  



 
ACTIVITAȚILE EXTRACURRICULARE IN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR ILIE MARIANA LAURA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU” 
BUZAU 

 
Educaţia extracurriculară are un rol important în formarea personalităţii copiilor. Aceasta are 

un rol important în identificarea aptitudinilor, talentelor, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum 
şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. 

Activitățile extracurriculare sunt un element vital în dezvoltarea oricărui copil, bazându-se 
adesea pe lecții care încep în timpul orelor de școală. 

Un aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe copil mai responsabil, 
iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități 
extracurriculare îl ajută să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, 
să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul copiilor care întâmpină dificultăți de 
comunicare cu semenii lor. 

Activitățile din afara școlii sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume 
dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât 
să contribuie la transformarea copiilor în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, 
emoțional. Acestea și-au dovedit și mai mult utilitatea în această perioadă în care elevii nu și-au mai 
putut întâlni prietenii, nu au mai ieșit la locurile de joacă, nu au mai putut să se joace cu alți copii cu 
interese comune. Închiderea școlilor a avut repercursiuni în comportamentul copiilor și în modul lor 
de socializare cu cei din jur. Activitățile extracurriculare, având un caracter variat și distractiv, fac ca 
elevii să se implice în desfășurarea lor indiferent de aria de interes.. Nu este necesar ca elevii să 
exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida 
mai departe. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. Lecțiile devin mult mai atractive atunci când sunt îmbinate cu conținuturi din aria 
extracurriculară. Astfel, activitățile realizate la orele de Științe ale naturii au fost completate cu vizite 
virtuale la Muzeul de Științe ale Naturii „Grigore Antipa”. Elevii au avut posibilitatea să studieze 
ceea ce îi interesa dintr-o anumită perioadă, fără a fi îngrădiți de timp sau spațiu. După acestă vizită 
au solicitat să ne plimbăm prin muzee din lume. Astfel, am vizitat muzee de artă, galerii de tradiții și 
folclor, palate regale. În timpul pandemiei activitățile axtracurriculare realizate online mi-au permis 
să păstreaz apropierea cu copiii, să le dau sentimentul de siguranță și speranța că această perioadă va 
trece repede și își vor vedea din nou colegii în parc sau la cinematograf. 

Dacă anul trecut mergeam în excursii la diferite obiective turistice, la tipografii, la sedii de 
instituții și acumulau cunoștințe din acestea, în această perioadă am transpus toate acestea în mediul 
online. 

Am vizionat spectacole de teatru pentru copii și am dansat alături de personajele de pe 
tutorialele de pe You Toube. Acestea nu au lăsat elevii să se îndepărteze de artă, de frumos, de muzică 
și teatru. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 



creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

 Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor, organizează într-o manieră 
plăcută și relaxantă timpul liber al acestora contribuind la optimizarea procesului de învățământ. 

Cele mai îndrăgite activități desfășurate în mediul online au fost „Prietenii noștri necuvântători” 
– activitate în care elevii și-au prezentat animalele de companie și, astfel, prin intermediul ecranului 
au putut toți să facă cunoștință cu necuvântătoarele care le sunt mereu alături -, „Eu - supererou” – 
activitate prin care fiecare a intrat în pielea unui personaj preferat. 

În final, atât activitățile curriculare, cât și cele extracurriculare au rolul de a-i învăța ăe elevi să 
se adapteze, să fie pregătiți pentru lume. 

 
Bibliografie: 
- Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, Ed. Discipol, Bucureşti; 
- Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar”, Ed. Discipol, Bucureşti; 
  



 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
PROF. ILIE MARIA-RALUCA 

COLEGIUL “FERDINAND I” MĂNECIU 
PRAHOVA 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
Resursele web au devenit aproape indispensabile în predarea, învățare și evaluare dar și în 

realizarea activităților extrașcolare. În ultima perioadă au apărut foarte multe aplicații web care ne 
ajută să atingem obiectivul final: transmiterea informației și asimilarea acesteia de către elevi. Totuși 
trebuie să fim atenți la calitatea cestora și la faptul că, de multe ori, ce este mult strică. Datoria noastră 
ca dascăli este aceea de a studia, de a verifica și de a selecta, astfel încât elevul nostru să nu fie speriat 
de nou și să nu simtă lipsa legăturii create cu persoana din fața sa.  

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. 

Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

Activitățile extrașcolare în online trebuie să stârnească interesul copilului și să dezvolte talentul 
și pasiunea acestuia. 

Există foarte multe activități care pot fi parcurse în perioada de pandemie: 
• Activități exracurriculare tehnico-științifice 
Tehnologia are o importanță deosebită în viața de zi cu zi, ceea ce stârnește curiozitate în rândul 

copiilor. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, copiii s-au 
apropiat deja mult de tehnologie. Există foarte multe sit-uri care îi ajută pe copii să creeze jocuri, să 
execute experimente care nu pot fi realizare într-un laborator obișnuit. Tehnologia te ajută să cercetezi 
cunoștințele dobândite și să-ți dezvolți gândirea critică. 

• Ateliere creative 
Artele frumoase sunt valoroase și destul de apreciate de copii. Atelierele de artă stimulează 

empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitate și imaginația. Îi ajută să-și înțeleagă emoțiile 
mult mai bine și să se dezvolte sănătos ca viitor adult. Aceste atelire creative pot descoperi înclinații 
către pictură, actorie, scriitor, compozitor, muzician, sculptor. Se pot desfășura concursuri, astfel încât 
copilul să fie impulsionat și dornic de perfecționare. 

• Activități extrașcolare de turism virtual 
Pentru a ne îmbogății cunoștințele despre comunitate în care trăim dar și despre alte civilizații 

din ziua de azi sau unele antice putem vizita în regim online muzee și grădini zoologice. Aceste 
”excursii virtuale” au caracter educativ și ne ajută să ajungem în locuri greu de atins în viața de zi cu 
zi. Ne învață să înțelegem adaptarea oamenilor și animalelor la mediul climatic în care trăiesc. 

• Atelire de gătit 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Lecțiile de nutriție ne învață să fim responsabili și să ne peresonalizăm o dietă 
sănătoasă. Prin gătit și lecții de nutriție, copilul învață să aibe dexteritate și să se coordoneze mult mai 



bine în timp ce experimentează cu ingredientele. Este o metodă bună de a învăța să-și pregătească 
singur mâncarea sănătoasă,, dar și să devină un moi chef creative. 

• Activități de ecosistem și protecția mediului 
Educația ecologică ajută copiii să afle cât de important este mediul înconjurător pentru viața 

oamenilor și cum să aibe grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice 
din comunitatea lor. În același timp își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, 
capacitatea de a găsii soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă 
viața mai frumoasă. 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

Activităţiile extracurriculare, chiar și cele desfășurate online, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o 
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

 
Bibliografie: 
Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ÎN AȘTEPTAREA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE SI A IEPURAȘULUI  

 
ILIEȘ EMICA -VIORICA 

 

 
 Sărbătoarea Paştelui este marcată de obiceiuri străvechi, cum ar fi primenirea casei, înnoirea 

hainelor, pregătirea bucatelor specifice sau ciocnitul ouălor, dar şi de obiceiul modern al schimbului 
de cadouri pe care le-ar aduce Iepuraşul de Paşti. 

Învierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştelui, este cea mai veche şi importantă sărbătoare 
a creştinătăţii, care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus 
Hristos. 

 Paştele, cea mai mare sărbătoare creştină, a fost prăznuit întotdeauna ca o zi de bucurie, aceea 
a Învierii Domnului. Noaptea Învierii este petrecută în biserici, în priveghere şi rugăciune, cântări de 
bucurie şi cu lumini multe, semne ale Mântuirii. Din această noapte şi până la Înălţare, creştinii se 
salută cu „Hristos a înviat!” şi-şi răspund cu „Adevărat a înviat!”. În trecut, pentru a celebra Mântuirea 
Domnului, autorităţile graţiau prizonierii, eliberau sclavii, reduceau dările, făceau în general acte de 
mărinimie. La biserici se duceau ofrande: pâine dulce (pască), brânză, carne, mai ales de miel 
(reminiscenţă a mielului pascal al evreilor) şi ouă roşii, care aminteau de sângele lui Isus. Toate 
acestea erau binecuvântate şi apoi împărţite săracilor, obicei păstrat până în contemporaneitate. 

Pentru că ouăle nu puteau fi consumate în timpul postului, ele au ajuns la loc de cinste pe masă, 
după Înviere. În tradiţia creştină, oul, colorat şi împodobit, este simbolul Mântuitorului, care părăseşte 
mormântul şi se întoarce la viaţă, precum puiul de găină ieşit din găoace. 

 Preparatele de Paşte, care în general nu lipsesc de pe masă, sunt ouăle roşii, ciorba, friptura şi 
drobul de miel, pasca şi cozonacul. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-se un păcat mare 
orice lucru făcut în casă vineri, când la Biserică are loc Prohodul. 

 La început, ouăle se vopseau cu plante în galben, culoarea soarelui, şi în roşu, culoarea discului 
solar la răsărit şi apus. Ulterior, ouăle au fost decorate cu chipul lui Hristos, cu figuri de îngeri, cu un 
miel, cu motive astrale sau zoomorfe. Această tehnică de înfrumuseţare cu diferite motive este 
cunoscută sub numele de încondeiere. 

 La ţară, românii aleg ouă proaspete de găină şi raţă prin scufundarea lor în apă (ouăle proaspete 
cad la fund, cele vechi se ridică la suprafaţă) şi pregătesc uneltele de ornamentat. Cele mai vechi 
„condeie” au fost lumânarea, cu al cărui capăt încins la foc se desenau pe ou anumite semne, şi pana 
de gască, ce avea rolul cornului de ornat al olarului. Oamenii topesc ceara de albine în care se adaugă 
puţin cărbune pisat, încondeiază ouăle cu motivele dorite şi le pun apoi în vopsea pentru colorarea 
fondului. Local, se folosesc metode noi de decorare, mai mult sau mai puţin legate de încondeierea 
cu ceară: ouă pictate, săpate sau decorate în relief, încondeiate cu frunze de plante, împodobite cu 
mărgele etc. 



 Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. Cele colorate 
în negru simbolizează chinul şi durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce. 

În unele locuri, cojile ouălor sunt aruncate pe pământ pentru fertilizarea holdelor, viilor şi 
livezilor, se păstrează pentru vrăji sau descântece sau se pun în hrana animalelor şi păsărilor. 

 Iepuraşul de Paşte este un simbol păgân, emblemă a fertilităţii, asociat de creştini cu apariţiile 
lui Iisus după Înviere. În unele regiuni din această ţară se credea că iepuraşul aduce ouăle roşii în Joia 
Mare şi pe cele colorate altfel în noaptea dinaintea Paştelui. 

Printre alte simboluri ale Paştelui se mai numără liliacul, expresie a purităţii, şi fluturele, a cărui 
ieşire din crisalidă în altă formă aminteşte de Învierea lui Iisus. 

 Obiceiurile de Paște nu diferă mult de la o zonă a lumii la alta, ci ţin în special de specificul 
gastronomic. Peste tot se prepară mâncăruri tradiţionale, cum ar fi pasca la ruşi şi români, osterstollen 
în Germania, Baba Wielancona la polonezi. Cel mai des, aceste mâncăruri sunt binecuvântate la 
biserică, alături de ouă şi carne. 

 În trecut cei ce se botezau în timpul slujbei de Paşti erau îmbrăcaţi în alb. Ei purtau aceste 
veşminte întreaga săptămână, ca pe un simbol al noii lor vieţi. Cei deja botezaţi nu purtau haine albe, 
ci numai noi, pentru a arăta că împărtăşesc noua viaţă a lui Hristos. În acest fel, obiceiul de a purta 
haine noi a devenit o tradiţie de Paşti. 

 O altă tradiţie cunoscută şi practicată, încă, mai este şi aceea care spune că, pentru Sfintele 
Paşti, oamenii trebuie să se pregătească cu haine noi, ca simbol al înnoirii şi al curăţiei cu care se 
primeşte Învierea Domnului. 

 Pentru români, pregătirea Paştelui înseamnă mai întâi curăţenia şi bucatele care se fac în casă. 
Ca şi în celelalte scenarii de înnoire sezonieră sau anuală a timpului calendaristic, de Paşte se fac 
sacrificii violente (tăiatul mielului şi, în unele zone, a purcelului sau viţelului, spartul ouălor), se 
prepară alimente rituale (colaci, pască), se aprind luminile, se crede că se deschid mormintele şi 
cerurile, că vorbesc animalele, ard comorile etc. 

 În prima zi de Paşte, dis-de-dimineaţă, se spune că e bine ca toţi ai casei să se spele în apa în 
care aşează un ou roşu şi o monedă, pentru a fi sănătoşi tot anul. Astfel, toţi cei care îşi spală faţa cu 
această apă vor fi tari ca banul şi frumoşi ca ouăle roșii . 

 În așteptarea sărbătorilor de Paște si a Iepurașului, copiii au decorat in culori vii care le definesc 
copilăria și au impodobit cu propriile lor mânuțe, ouă confecționate din polistiren, ocazie care le-a 
permis inca o data, sa-si puna la incercare imaginația si talentele artistice.Și pentru că nu am reușit să 
fim prezenți fizic la școală elevii au realizat aceste activități individual acasă sub îndrumarea doamnei 
învățătoare pe grupul clasa,, Fluturași ” sau pe classroom . 

 
  



 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE LA ROMÂNI 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR: ILIESCU AURORA 

LICEUL PREDA BUZESCU BERBEȘTI, JUD.VÂLCEA 
 
 Dupa înviere, în Bucovina, Oltenia, Muntenia si mai putin în Transilvania, ca sa poata primi 

Pastele, cei care n-au fost la biserica trebuie sa se purifice, spalându-se ritualic cu apa în care s-au pus 
un ou rosu, un ou alb si o moneda de argint. Astfel, ei împrumuta roseata oului - vitalitatea. Muntenii 
si oltenii pun ouale în apa dintr-un castron mai mare si se spala pe fata, iar bucovinenii obisnuiesc sa 
se frece cu oul pe obraji ca sa fie siguri de "transferul” rosetei. Banul se pune pentru spor, belsug si 
stralucire, iar oul, pentru rodnicie si fertilitate. Abia dupa acest moment ritualic, familia se poate aseza 
la masa. Daca pâna în Joia Mare gospodina n-a avut ragaz sa pregateasca pasca si celelalte bunatati, 
traditia îi îngaduie sa termine pregatirile în Sâmbata învierii. Dupa ce termina de pregatit bucatele, ea 
umple cosul pascal, pe care capul familiei îl va duce la biserica.Obiceiul se petrece diferit de la o zona 
la alta, bucovinenii si moldovenii având cea mai complexa si fastuoasa formula. În cos, la suprafata, 
se pun pasca, ouale rosii, cele încondeiate si "baba" (o pasca în forma de spirala, coapta într-o forma 
speciala, care lasa loc doar unui singur ou). Sub aceste ofrande se aseaza hrean si usturoi, mirodenii 
si zahar, cuisoare si tamâie, busuioc, slanina si cârnati.De pe masa de Paste nu pot lipsi: ouale rosii, 
casul de oaie, salata cu ceapa verde si ridichii, drobul si friptura de miel, pasca umpluta cu brânza sau 
smântâna si mai nou, cu ciocolata.Pentru ca de Paste este bine sa ai o haina noua, fetele si nevestele 
tinere încep cu una-doua saptamâni înainte sa coasa camasi noi, atât pentru ele, cât si pentru parinti, 
frati, soti sau copii.Sâmbata seara, când s-au terminat curatenia si pregatirile în casa, friptura, 
placintele si cozonacii se aseaza pe masa, în camera curata. Dupa ce se spala si îmbraca hainele noi, 
oamenii iau cosul pascal si pornesc spre biserica, unde bucatele vor fi sfintite. Tot acum sunt sfintite 
pachetele care vor fi împartite celor saraci.Acasa ramân doar bolnavii, batrânii si copiii mici, caci se 
spune ca cine poate sa mearga la biserica în noaptea de Paste si nu o face se va îmbolnavi. Lânga 
biserica se aprinde un foc, care va arde permanent în toate cele trei zile ale Pastelui. În unele regiuni, 
când cânta cocosii la miezul noptii, omul care vegheaza focul trage cu pusca pentru a anunta satenii 
sa vina la Înviere. Tot la miezul noptii se bate toaca din clopotnita bisericii. Traditiadin noaptea de 
Sfintele Pasti este continuata prin participarea la slujba de la ora 4 dimineata. De Sfintele Pasti, în 
satele si comunele din nordul Sucevei se pregatesc diferite dulciuri în mod special “Babele”, prajitura 
facuta din cozonac, si turnata în forme speciale, prajitura ce se considera simbolul vietii cumpatate, 
sarea, zaharul, sunca si banii. Umplutura se pregateste din nuca, rahat si stafide. “Babele” sunt duse 
la slujba de Înviere. În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotnita si spala limba 
clopotului cu apa neînceputa. Cu aceasta apa se spala pe fata în zorii zilei de Pasti, ca sa fie frumoase 
tot anul si asa cum alearga oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserica, asa sa alerge si feciorii 
la ele. Capul familiei se îmbraca în costum taranesc de sarbatoare si duce cosul la biserica. Se mai 
pastreaza si traditia ca, în noaptea de înviere, sa fie dus la biserica un cocos viu, ca pomana pentru 
cei morti fara lumânare. Cocosul nu trebuie sa fie negru, fiindca pasarea neagra se da numai la 
înmormântare. 

 În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeste prin complexitatea simbolurilor, a 
credintei în puterea miraculoasa a rugaciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminica, 
credinciosii ies în curtea bisericii, se aseaza în forma de cerc, purtând lumânarile aprinse în mâna, în 
asteptarea preotului care sa sfinteasca si sa binecuvânteaze bucatele din cosul pascal. În fata fiecarui 
gospodar este pregatit un astfel de cos, dupa orânduiala stramossilor. În cosul acoperit cu un servet 
tesut cu model specific zonei, sunt asezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminte 
de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (ce va fi pastrata pentru a aduce belsug), 
zahar (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina (pentru ca rodul grâului sa fie bogat), ceapa si 
usturoi (cu rol de protectie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aseaza pasca, sunca, 
brânza, ouale rosii, dar si ouale încondeiate, bani, flori, peste afumat, sfecla rosie cu hrean, si prajituri. 



Dupa sfintirea acestui cos pascal, ritualul de Pasti se continua în familie. În partile Sibiului, exista 
obiceiul ca de Pasti sa fie impodobit un pom (un arbust) asemanator cu cel de Craciun. Singura 
deosebire consta în faptul ca în locul globurilor se agata oua vopsite (golite de continutul lor). Pomul 
poate fi asezat într-o vaza frumoasa si farmecul sarbatorii sporeste cu o podoaba de acest fel. La 
Calarasi, la slujba de Inviere, credinciosii aduc în cosul pascal, pentru binecuvântare, oua rosii, 
cozonac si cocosi albi. Cocosii sunt crescuti anume pentru împlinirea acestei traditii. Ei vestesc 
miezul noptii: datina din strabuni spune ca, atunci când cocosii cânta, Hristos a înviat! Cel mai 
norocos este gospodarul al carui cocos cânta primul. Este un semn ca, în anul respectiv, în casa lui va 
fi belsug. Dupa slujba, cocosii sunt daruiti oamenilor saraci .O foarte frumoasa datina se pastreaza în 
Maramures, zona Lapusului. Dimineata în prima zi de Pasti, copiii (pâna la vârsta de 9 ani) merg la 
prieteni si la vecini sa le anunte Învierea Domnului. Gazda daruieste fiecarui urator un ou rosu. La 
plecare, copiii multumesc pentru dar si ureaza gospodarilor “Sarbatori fericite”. La aceasta sarbatoare, 
pragul casei trebuie trecut mai întâi de un baiat, pentru ca în acea gospodarie sa nu fie discordie tot 
restul anului.În Arges, printre dulciurile pregatite de Sfintele Pasti se numara covrigii cu ou (numiti 
asa pentru ca în compozitia lor se adauga multe oua, 10-15 oua la 1 kg de faina). Fiecare gospodar se 
straduieste sa pregateasca o astfel de delicatesa, care este si simbolul belsugului.În Banat, la micul 
dejun din prima zi de Pasti, se practica traditia tamâierii bucatelor. Apoi, fiecare mesean primeste o 
lingurita de pasti (vin si pâine sfintite). În meniul acestei mese festive se include ciolanul de porc 
fiert, oua albe si mâncaruri traditionale, dupa acestea se continua masa cu friptura de miel.În Tara 
Motilor, în noaptea de Pasti se ia toaca de la biserica, se duce în cimitir si este pazita de feciori. Iar 
daca nu au pazit-o bine, si a fost furata, sunt pedepsiti ca a doua zi sa dea un ospat, adica mâncaruri 
si bauturi din care se înfrupta atât “hotii”, cât si “pagubasii”. Daca aceia care au încercat sa fure toaca 
nu au reusit, atunci ei vor fi cei care vor plati ospatul.În timpul slujbei se tin lumânarile aprinse. 
Oamenii se întorc cu ele acasa. Dupa ce intra cu acestea si se închina, le sting de grinda, fâcând 
semnul crucii. Aceste lumânari se pastreaza, aprinzându-se în vremuri de primejdie. Pentru pomenirea 
mortilor, pe morminte se aseaza vase cu oua rosii, colaci si se aprind lumânari. În unele locuri, se face 
pomana în curtea bisericii.Întorsi acasa, satenii gusta din anafora si apoi se aseaza la masa, dar 
manânca întâi din bucatele sfintite si abia apoi din restul. În unele regiuni, se manânca întâi carne de 
iepure sau peste, pentru a fi sprinten si harnic tot anul. Pastorii si celelalte persoane care nu se gasesc 
în sat de Paste, manânca în loc de anafora muguri de salcie sau de mar. Luni si marti se fac vizite. Cei 
casatoriti se duc cu pasca la rude, pentru a le anunta învierea. De obicei, se duc cei tineri la cei mai 
în vârsta.Se spune ca cine se naste de Paste, când se trag clopotele, va avea noroc în viata.Celui care 
moare în ziua de Paste sau în saptamâna urmatoare (Saptamâna Luminata) îi vor fi iertate toate 
pacatele, ducându-se direct în Rai, care este deschis în aceasta perioada.În ziua de Paste nu trebuie sa 
dormi, pentru ca vei fi somnoros tot anul. De asemenea, se spune ca nu e bine sa pui mâna pe sare, 
pentru ca îti vor asuda mâinile la vara.  
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
ED. ILISAN PAULA 

 
Activitățile extrașcolare reprezintă acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea elevilor dintr-o clasă/grupă sau a mai multor clase grupe de 
elevi/copii și chiar a mai multor instituții de învățământ. 

Prin activitățile extrașcolare, elevii/copiii pot aplica în practică cunoștințele teoretice învățate 
la școală. Astfel, ele au un rol complementar, completând armonios orele clasice de predare-învățare 
din școală. 

Activitățile extrașcolare pot lua forma excursiilor, vizitelor, drumețiilor, activităților sportive, 
activităților legate de protecția mediului, activităților artistice etc. 

Este foarte adevărat că, în contextul pandemiei, nu s-au mai putut aplica activitățile extrașcolare 
sub formele prezentate mai sus. Distanțarea fizică a impus regândirea acestor tipuri de activități.  

Activitățile extrașcolare care au putut fi aplicate cu succes în mediul on-line au luat forma 
activităților de protecție a mediului/ecologice, activități sanitare, a plimbărilor în natură pentru 
observarea anumitor fenomene, a serbărilor și chiar a vizitei virtuale a Bibliotecii orașului cu ajutorul 
aplicației Zoom. 

 Deoarece meseria mea este de educatoare, personal, la grupa mijlocie, am susținut lunar 
următoarele activități extrașcolare: 

 ,, Prietena mea, curățenia” – activitate sanitară. Fiecare copil a avut sarcina să se  
spele pe mâini adecvat, până cântă un cântecel. Cântecul, învățat în prealabil, este o piesă 

muzicală care îi învață pe copiii de vârstă preșcolară să contribuie la prevenirea răspândirii infecției 
Covid – 19 în comunitate. Cântecul îl puteți accesa la adresa: 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=664804214436352&external_log_id=58d4
ccd3-f0fa-461b-ac3b-
b9dc0ab8a8c4&q=Ministerul%20Sanatatii%2C%20Muncii%20si%20Protectiei%20Sociale%20UN
ICEF%20Moldova%20%20cantec 

 Ajutați de părinți, copiii învață etapele spălării pe mâini precum și momentele în care este 
necesară igienizarea mâinilor. S-au realizat poze cu secvențe din activitatea de spălare corectă a 
mâinilor și s-au încărcat pe grupul de comunicare cu părinții. În activitatea on-line, copiii au avut 
ocazia să enumere regulile igienă necesare prevenirii virusului.  

 Toamna, frumusețe, bucurie și culoare” – observare în natură. Copiii, alături de  
părinți ori bunici au realizat o plimbare în natură în anotimpul toamna. Sarcina lor a fost să 

adune patru frunze uscate de mărimi diferite. Suplimentar, copiii au fost îndrumați să observe natura, 
să simtă mirosul frunzelor uscate, răceala aerului precum și alte schimbări survenite în anotimpul 
toamna. În cadrul activității on-line, copiii au povestit cum s-au simțit în timpul plimbării, ce 
schimbări au observat în natură și au numărat frunzele adunate. 

 ,, Magia sărbătorilor de iarnă” – împodobirea bradului de Crăciun. Copiii au împo- 
dobit fiecare în familie bradul de Crăciun, iar în activitatea on-line, fiecare a expus câteva 

impresii, păreri, sentimente legate de această activitate. Pe grupul de comunicare cu părinții, fiecare 
dintre copii, inclusiv educatoarea, au postat poze cu brăduțul împodobit, astfel, fiecare dintre 
preșcolari au avut posibilitatea să admire munca colegilor. 

 ,, Urme pe zăpadă” – jocuri pe zăpadă. Sarcina trasată de educatoare a fost ca 
preșcolarii, alături de părinți sau unul dintre aceștia să iasă în natură și să facă urme în zăpada 

proaspătă, urme pe care apoi să le observe. De asemenea ei trebuiau să facă și urme de îngerași în 
zăpadă, să realizeze poze pe care să le posteze pe grupul de comunicare facebook. În cadrul activității 
on-line, copiii și-au exprimat propriile păreri și sentimente vis-a-vis de activitatea desfășurată. 

 ,, Biblioteca mea de acasă” – amenajarea unui colț de lectură. Copiii au ales din 



cărțile de povești prezente la ei acasă pe cele mai îndrăgite și au amenajat un colț de lectură 
pentru ei și părinți. Sarcina copiilor era să citească părinților imaginile cărții preferate într-un moment 
al zilei preferat de ei. Rolurile puteau fi schimbate. În activitatea on-line, copiii au avut posibilitatea 
să-și prezinte propriul colț de bibliotecă. 

 ,, La mulți ani, mămico dragă!” – serbare on-line. Copiii au realizat un scurt 
program artistic dedicat mamelor. Programul a cuprins poezii, cântece și dansuri. Copiii au fost 

filmați de către educatoare, iar filmulețul a fost postat pe grupurile de comunicare. De asemenea, 
preșcolarii au pregătit la activitatea practică o felicitate pe care au înmânat-o mamelor acasă alături 
de un călduros:,,Te iubesc!”. 

 
 Cu siguranță există multe posibilități de a organiza activitățile extrașcolare în sistem on-line, 

iar cadrele didactice se vor perfecționa pe parcurs găsind noi modalități de a realiza activități cât mai 
atractive.  
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADITIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR IMBUZAN DANA ADELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOGEI 
 
 Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, 
copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul 
activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât 
mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extracurriculare 
se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de 
învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele 
formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de persoane calificate, cu 
scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării 
altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

 Activitățile extracurriculare, din această perioadă de pandemie, s-au mutat exclusiv în online, 
iar acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare 
continuă.. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-
un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic, Printre ele amintesc: 

 1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul 

de întrebări despre Univers și despre planeta noastră? Există cluburi și cercuri tematice, în care se 
învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și 
pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, 
copii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul 
format.Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 

Cu siguranță cunoști importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 
un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. De ce să nu te asiguri că, de mic, copilul tău o folosește 
în mod sănătos și constructiv? Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, 
aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și 
rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător 
în propriile idei și mai creativ.Copiii pot căpăta aceste cunoștințe la cursurile online LIVE de 
programare Logiscool, unde nu au nevoie de cunoștințe vaste de matematică sau IT. Îndrumați de 
instructorii noștri tineri și experimentați în cadrul sesiunilor LIVE săptămânale, copiii vor crea, 
interpreta și edita codul text al propriilor programe și jocuri. Treptat, elevii încep să descopere 
principiile programării, urmând ca odată cu parcurgerea mai multor semestre să ajungă la promovări 
avansate de programare și la cunoașterea limbajelor de programare populare în industrie. Toate 

https://www.logiscool.com/ro/courses/programming_online
https://www.logiscool.com/ro/courses/programming_online


cursurile Logiscool sunt bine structurate și variate și se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 7-
17 ani.  

2. Ateliere creative de arte frumoase Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului 
tău precum sunt științele. Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să 
rezolve probleme, atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, 
creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte 
un mindset sănătos ca viitor adult.De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se 
exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, 
poate descoperi că ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori 
pe scena comediei. Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului 
tău șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură.n 
acest fel, îi vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește 
mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie un mic 
pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. Cursuri de graphic 
designEști în căutarea unor activități online creative, dar care îi va fi cu adevărat utilă în viitorul 
apropiat? Îl poți ajuta să descopere viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de profil, 
unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum 
lumea lui. Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două 
lumi, copilul tău poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer 
în această perioadă de distanțare socială. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADITIONAL 

 
PROF. IMBUZAN MARIUS 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 POPEȘTI 
 
 Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și 
stimulează implicarea tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 
si al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta 
cognitiva si cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai 
multa creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi 
cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, 
precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele 
din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate 
în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

 Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport 
cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi 
pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 
educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile 
specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la 
maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în 
echipă, iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a 
modului cum să înveţi etc. 

 Activitățile extracurriculare, din această perioadă de pandemie, s-au mutat exclusiv în online, 
iar acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare 
continuă.. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-
un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic, Printre ele amintesc: 

 1. Activități extrașcolare de turism virtual. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-
au deschis porțile” în această perioadă, în online.Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe 
perioada carantinei, explorează alături de puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și 
transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Combate lenea și plictiseala cu această 
activitate online interactivă! 

2. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine În cazul în care preferi ceva mai 
convențional, puteți să vă descărcați aplicații pe calculator sau tabletă pentru ca cel mic să descopere 
și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză 



sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, italiană, japoneză). Impactul unei astfel de 
activități lingvistice?Copilul tău va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază 
în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau 
mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de 
cultură care îl poate duce departe, acolo unde își dorește.  

3. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantineiTraversăm o perioadă în care 
alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la 
gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de 
a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată.Alimentația haotică 
pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare. România este pe 
locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate 
și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități 
extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit 
unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri 
sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă 
dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă 
bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ 
care să te impresioneze și pe tine, nu? 

.4. Cursuri de robotică pentru copii și adolescențiDacă în ceea ce privește cursurile de 
programare activitatea poate continua în mediul online, programarea unui robot necesită un spațiu 
fizic în care copilul are acces la materialele necesare și învață manual tot ce ține de robotică.Dacă vei 
dori să îi ocupi timpul după școală cu ceva interactiv și de viitor, te poți orienta spre cursurile de 
robotică. Fiind o tehnologie care deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult este important să 
știe cum să o folosească în mod inteligent.  
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE REALIZATE ONLINE. 

 EXEMPLE DE ACTIVITATI 
 

PROF. INDRIEȘ EMANUELA, LICEUL TEOLOGIC BAPTIST RESITA 
 
Activitățile extracurrriculare au un rol bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Educaţia, 

prin activităţile extracurriculare, urmăreşte identificarea şi formarea unor legături între aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii. Nevoia de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este ceea ce ne ajută să împăcăm 
şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate 
în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cu ajutorul activităţilor 
extracurriculare, profesorul are posibilitatea să-şi cunoască mai bine elevii, să le influenţeze 
dezvoltarea și mai ales să pregătească copilul pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, integrarea mai ușoară în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei și valorificarea talentelor personale. 

Anul școlar 2020-2021 a fost mai dificil din punctul de vedere al desfășurării activităților 
extracurriculare. A trebuit să căutăm noi oportunități de desfășurare a acestora, să ne adaptăm și să le 
mutăm în mediul online. 

O activitate extracurriculară desfășurată online a fost de 8 martie – Ziua mamei. Împreună cu 
elevii clasei a IX-a am audiat două povești despre sacrificiul/ jertfa mamei și calitățile pe care le are, 
apoi au avut loc discuții pornind de la aceste povești. Elevii au fost împărțiți în 5 grupe, fiecare grupă 
a avut de realizat un acrostih pornind de la cuvântul mama. Elevii din grupe au luat legătura pe 
whatsapp pentru a realiza versurile. Nu în ultimul rând, pentru a le face o surpriză mămicilor, fiecare 
elev a înregistrat un video cu un scurt mesaj de mulțumire pentru mama. Din aceste mesaje am realizat 
un filmuleț-colaj pe care l-am postat pe grupul de whatsapp al părinților. 

Copiilor le plac concursurile, așa că ne-am adaptat și la acest aspect. O altă activitate 
extracurriculară a fost un concurs care s-a desfășurat online și la care am participat cu elevii clasei a 
IX-a. Întrebările au fost concepute pe platforma wordwall.net. Elevii au participat cu drag, concursul 
fiind realizat sub formă de joc. Jocurile au fost create după tiparele date pe platformă, realizându-se 
două jocuri diferite. Întrebările au avut ca suport trei opere citite de elevi (La hanul lui Mânjoală de 
I.L.Caragiale, Lostrița de Vasile Voiculescu și Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte), având 
tema „Lumi fantastice”. Scopul acestui concurs a fost să stimuleze lectura copiilor și să conștientizeze 
importanţa lecturii în dezvoltarea abilitaţilor de comunicare. De asemenea, s-a dezvoltat spiritul 
competitiv deoarece elevii puteau vedea automat clasamentul în momentul în care terminau jocul, 
având dorința de a fi printre primii clasați. Un punct forte a fost faptul că elevii vedeau dacă dădeau 
răspunsul greșit imediat după ce răspundeau, știind unde au greșit și cum ar fi trebuit să răspundă, 
jocul indicând răspunsul corect. 

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale și pentru a marca cei 171 de ani de la nașterea poetului 
național Mihai Eminescu, am participat cu o elevă din clasa a IX-a la evenimentul „Citim Eminescu”, 
ediție desfășurată online, organizată de Biblioteca Județeană și de Inspectoratul Școlar. Pe parcursul 
zilei de 15 ianuarie au fost postate, pe pagina de facebook a Bibliotecii, înregistrări ale elevilor de 
liceu din tot județul, lecturând din lirica eminesciană. Fiecare liceu a fost reprezentat de un elev, iar 
premiul de popularitate a fost acordat pentru postarea care a înregistrat cele mai multe aprecieri.  

O activitate extracurriculară mult iubită de elevi era vizionarea unui film în 3D la cinema. Dacă 
nu am putut merge la cinema, a venit cinema-ul la noi acasă! Am vizionat împreună cu elevii clasei 



a IX-a un film cu ajutorul platformei google classrom. Chiar dacă nu a fost în 3D, ne-am bucurat că 
l-am văzut împreună, dar fiecare din camera lui! 

De Crăciun, nu am putut merge cu colinda la profesori așa cum mergeam în alți ani. În acest 
an, cu o mare parte din elevii clasei a IX-a am mers la biserică unde am înregistrat două colinde. 
Înregistrările le-am postat pe grupul de whatsapp al profesorilor, colindându-i online.  

Am observat că elevilor le place să facă activități împreună, chiar și în online. Acestea au fost 
câteva dintre activitățile extracurriculare desfășurate pe parcursul anului școlar 2020-2021. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR IOANA GABI 
 ŞC. GIMNAZIALĂ OBOGA, LOC. OBOGA, JUD. OLT 

 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor în mediul online, ocupă un rol 

prioritar. 
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze. 
Educaţia extracurrriculară în învățământul online (realizată dincolo de procesul de învăţământ) 

îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile 
extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare în învățământul online, este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 
şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituia un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele ofereau elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulau activitatea de 
învăţare, întregeau şi desăvârşeau ceea ce elevii acumulau în cadrul lecţiilor. 

Astăzi, toate acestea pot fi posibile doar prin intermediul calculatorului. Vizităm muzeele, 
expozițiile, casele memoriale online. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.Toate acestea le putem face respectând 
condiitiile de distanțare si masca. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau 
li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de 
către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de 
iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun 
sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea 



de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica 
constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi 
de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice 
şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare online. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
  



 
PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE PENTRU ELEVI, PĂRINȚI ȘI CADRE 

DIDACTICE 
 

PROF. INV. PRIMAR MINODORA CONSTANTIN 
LICEUL DE ARTĂ ”IOAN SIMA” 

 
Asigurarea continuității educației în timpul pandemiei s-a dovedit o sarcină dificilă în toată 

lumea. Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 
sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 
profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile 
familiei și ale școlii, în educația copiilor?  

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 
fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.  

Dacă în martie anul trecut am navigat cum am putut prin apele tulburi ale carantinei și ale 
învățării acasă, fără să știm încotro, odată cu întoarcerea în online, epuizarea pare și mai greu de 
gestionat, în timp ce încă dibuim ce funcționează mai bine pentru noi.  

Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care 
le întâmpină se numără: 

• Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi; 
• Pot dezvolta un program neregulat de odihnă; 
• Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu; 
• Evaluarea online poate fi subiectivă;  
• Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală; 
• Sunt izolați de colegi și de prieteni; 
• Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale; 
• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 
Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 

comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Dar provocările 
sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități.  

Provocările profesorilor legate de educația online 
Chiar dacă nu este prima situație în care educația trece în digital, problemele cu care încă ne 

confruntăm noi, cadrele didactice, încă trebuie gestionate: 
• Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia; 
• Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii); 
• Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digital; 
• Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială; 
• Schimbarea programului de ore. 
Educația cere un nou parteneriat familie-școală-comunitate. Dacă mulți părinți sunt stresați și 

nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copiii acasă în timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu 
pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se adaptează la pedagogia digitală și învață, la 
fel ca elevii, principiile învățării online. 

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 
resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 
ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.  

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 
personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 
spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult 
în perioada pandemiei. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 



• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți 
acasă, pasiuni, nevoi particulare); 

• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți); 
• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului; 
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului; 
• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate;  
• Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online;  
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala; 
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul 

său familial (profesori); 
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere 

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 
Moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor și o relație 

productivă cu programul școlii online: 
• Susțineți-le responsabilizarea în procesul de învățare. Când e acasă, e mult mai ușor să  
ajungi să-l ajuți cu temele ca să treci mai departe. Însă nu este cea mai bună soluție. Talentul 

pedagogic aparține de obicei dascălilor, așa că ce poți face pentru a ușura procesul de învățare e să 
îndrumați copilul să-și exploreze autonomia. 

• Când întâmpină probleme, încurajați-l să preia inițiativa și să le clarifice cu profesorii,  
să pună întrebări și să caute resurse. Învățarea hibrid sau online poate ajuta elevii să-și dezvolte 

noi abilități digitale, să învețe independent și să colaboreze cu colegii când are nevoie să înțeleagă 
ceva. Este ceea ce spuneam despre parteneriatul educațional: dezvolți o colaborare cu școala bazată 
pe încredere, în timp ce stabilești limite sănătoase în relația cu copilul și cu profesorii. 

• Validați-le emoțiile: copiii nu sunt antrenați să-și gestioneze frustrările și emoțiile, sunt  
copleșiți de ele. Izolarea de prieteni, de colegi și de activitățile preferate îi pot da peste cap, iar 

timpul non-stop cu părinții îi poate face confuzi, furioși, apatici și anxioși, agitați, dependenți de 
afecțiune. Pentru cei mici, este un proces de adaptare cum e pentru toată lumea. Oricum s-ar 
manifesta, alegeți pe cât posibil să nu îl certați, ci să-i arătați respect față de ce simte vizavi de 
educația acasă, să îi validați trăirile și frustrările, normale în acest context, și să comunicați onest. 

• Încurajați-i reușitele mici și mari, în fiecare zi. Trecerea de la școala tradițională la online,  
problemele de organizare, restricțiile, lipsa de resurse au provocat multă oboseală, dar și o 

performanță scăzută în rândul elevilor, care simt izolarea și neputința mai puternic. În plus, 
școala tradițională nu se compară cu școala online, existând cercetări care arată un randament mai 
scăzut în educația digitală. E foarte important pentru ei să fie sprijiniți și apreciați chiar și pentru 
eforturi minime, zi după zi. Recunoaște-le reușitele la final de zi sau la începutul zilei următoare, 
ca să aibă un start bun.  

• Se plictisește? Ajută-l cu activități distractive (și educative). 
Tranziția de la clasă la școală poate să fie demotivantă. E demonstrat că puterea de concentrare 

scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută.  
 
 
Nici părinții, nici cadrele didactice nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă colaborând, 

procesul de adaptare devine mai ușor pentru toți.  
  



O SAPTAMANA ALTFEL-ONLINE EXEMPLU DE PLANIFICARE ONLINE  
 

PROF. ÎNV. PREȘC. IOANEȘ ALINA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1 HUNEDOARA 

 
Școala de acasă nu înseamnă doar interacțiune cu profesorii, comunicare on-line cu prietenii și 

colegii, ci presupune și angajarea fermă a preșcolarilor în activități casnice și de petrecere a timpului 
în familie, mai puțin dezvoltate până acum, în contextul programului școlar obișnuit. Să ne folosim 
timpul pentru a-i dezvolta armonios pe copiii noștri, acasă! Suntem conștienți că mai ales în această 
perioadă toți copiii și tinerii au nevoie de susținerea noastră, a adulților, de diversificarea activităților, 
astfel încât să evităm monotonia, stările de inerție și să susținem învățarea formală și nonformală. 

Vă propunem câteva activități pe care le puteți desfășura cu copiii dumneavoastră atât în casă 
cât și în natură (păstrând distanța socială)! 

„Artă și umor” 
Pentru această activitate vă propunem să reproduceți tablouri/fotografii de artă...prin 

intermediul fotografiei. Costumați copiii, asemănător tabloului dorit; dacă aveți posilitatea, puteți face 
și decorul. Iată și câteva exemple! 

„Bucătari trăzniți” 
Am observat că vă place să gătiți. De această dată vă propunem să realizați farfurii haioase, din 

ceea ce aveți prin frigider.  
„Experimente” 
Experimentele sunt activități deosebite. Prin ele, copiii învață lucruri interesante. Vă propunem 

două filmulețe cu câteva experimente pe care le puteți încerca acasă cu copiii dumneavoastră.  
https://www.youtube.com/watch?v=Q2viZtG6BTs  
https://www.youtube.com/watch?v=XZcNQogG4Gg 
„Călătorie virtuală” 
https://www.youtube.com/watch?v=UoW_KUZ5jZI  
Zoo București 
https://www.youtube.com/watch?v=3x6ZPzO_4PQ  
Salina Turda 
https://www.youtube.com/watch?v=sd68phcckGQ&t=94s  
Muzeul Satului 
https://www.youtube.com/watch?v=Ze0nXKaZWhc  
Fares Orăștie 
„Teatru” 
Vă invităm la teatru! 
https://www.youtube.com/watch?v=thIGOgRED_4  
”Prietenul meu necuvântător„ 
Știu că unii dintre voi aveți câte un prieten necuvântător. Vă propunem pentru această activitate 

un documentar educativ, unde puteți să aflați câteva lucruri importante despre creșterea animalelor 
de companie.  

https://www.youtube.com/watch?v=T4XjBa07q-c 
După vizionarea documentarului vă propunem și un cântecel drăguț, pe care îl puteți învăța! 

„Animăluț de companie” https://www.youtube.com/watch?v=eNZx2IRtxyQ  
 „Albinutele danseaza” 
Dansează bughi – bughi https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

PROF. IOBB LAURA ELENA 

 

 Școala ocupă un loc important în viața copiilor. Însă, oricât de importantă ar fi, școala 

constituie doar o parte din viața lor. Activitățile extracurriculare sunt, de asemenea, esențiale pentru 

dezvoltarea celor mai tineri, fiind foarte benefice pentru evoluția lor.  

 Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea personală a copiilor și răspund nevoii 

acestora de socializare. Stabilind reguli de conduită, îi învăță pe copii să se comporte în grup. 

Indiferent de tipul activității la care copiii participă, aceștia integrează valori și învață să 

împărtășeascăm să facă concesii sau să se împace pentru a „trăi împreună” mai bine.  

 In plus, activitățile extracurriculare asigură continuitatea sprijinului educațional esențial, oferit 

anterior de școală și părinți. Timpul extra-curricular, care ajută la construirea personalității, este astfel 

complementar cu timpul dedicat studiilor, cel al învățării fundamentale.  

 Cu toate acestea, desfășurarea cursurilor online, restricțiile, măsurile și regulile sanitare privind 

protecția împotriva Covid-19 din ultimul an au determinat o reducere drastică a activităților 

extrașcolare tradișionale. Dacă unele activități, precum competiții sportive, concursuri și olimpiade 

școlare au fost amânate ori nu s-au mai desfășurat, altele s-au mutat exclusiv în online în această 

perioadă. 

 Elevii au avut astfel posibilitatea de a participa online la activități extrașcolare precum: 

activități tehnico-științifice, informatice, de eco-turism și protecția mediului, ateliere creative de arte 

frumose, de teatru, de muzică sau de limbi străine, activități de turism virtual chiar și activități 

sportive, de dans sau balet. 

 Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le-au 

putut urma copiii în această perioadă când totul s-a mutat în online. 

  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. IOJĂ ANCUȚA-EMANUELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALCANI 
COM. BALCANI, JUD. BACĂU 

 
Chiar dacă mulți dintre noi am considerat activitățile extrașcolare de tipul excursii, cluburi de 

lectură, concursuri, activități de voluntariat ca având un rol mai puțin important în aplicarea 
programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor constata în ultimul an, 
în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante 
erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de 
activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite 
situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge 
timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, dar mai ales elevilor, care reușeau prin intermediul 
acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită și pentru 
noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite 
ale relației profesor-elev. 

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

Pentru mine și pentru elevii mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și 
niciodată nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea 
an fără proiecte ce presupun parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu colegii și tot ce ne dorim 
în momentul de față este să revenim cât mai repede la acea normalitate, care înainte de pandemie 
devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată cât de mult o să ne lipsească. 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 
acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ONLINE 
 

PROF.ION CORNELIA-CAMELIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ”, BRĂILA 

 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- J. Bruner 
 
 Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor 

clasice de predare-învăţare și se referă la totalitatea activităților educative organizate și planificate în 
școli, dar mai puțin riguroase decât cele formale și desfășurate în afara programelor școlare, conduse 
de persoane calificate. 

 Activitățile extrașcolare reprezintă învățarea de tip practic, în afara mediului școlar, activități 
de care copiii poate nu beneficiază la școală. Este cunoscut faptul că aceste activități dezvoltă abilități 
noi, creșterea stimei de sine, dezvoltă relațiile sociale, stimulează interesul pentru cunoaștere în 
general, creează relații pe termen lung și învață lucrul în echipă. Având un caracter atractiv, 
participarea copiilor la astfel de activități le satisface nevoia de a alege singuri una sau mai multe 
activități în cadrul cărora se pot desfășura aptitudinile într-o manieră relaxantă și plăcută. Participarea 
la aceste activități poate părea o risipă de timp doar pentru cei care au alte priorități, dar pentru copiii 
pasionați, cu anumite abilități, înseamnă petrecerea timpului liber într-un mod cât mai atractiv și 
eficient. Toate aceste activități extrașcolare reprezintă o modalitate de a cultiva spiritul de comunicare 
spontană, de a contribui la dezvoltarea personalității copilului, el simțindu-se important, asumându-
și responsabilități. 

 Activitățile ”de după ore” sunt foarte importante pentru majoritatea copiilor pentru că le oferă 
încredere, recreere, destindere în măsura în care formele de organizare sunt caracterizate de optimism 
și le creează un sentiment de încredere tuturor participanților. Acestea stârnesc interes, au un impact 
pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor, asupra dezvoltării simțului artistic. De exemplu 
atelierul de arte plastice, sub îndrumarea unui profesionist, stimulează abiltățile de comunicare, 
empatia, creativitatea și imaginația, pentru că arta este la fel de valoroasă ca și celelalte discipline. 

 În perioada pandemiei se știe că activitățile școlare au fost suspendate o perioadă lungă de 
timp, iar aceste activități extrașcolare i-a antrenat pe elevii participanți datorită faptului că au fost 
proiectate în așa fel încât să nu fie monotone și epuizante. Elevii au avut posibilitatea de a se implica 
activ, de a-și alege activitățile la care au participat cu plăcere și au fost îndrumați să dobândească 
deprinderea de a utiliza surse informaționale diverse, toleranță față de ideile noi și față de crearea unei 
legături mai apropiate între profesori și copii. Activitatea extracurriculară e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, 
în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  

 În cadrul acestor activități profesorul trebuie să încurajeze elevii, să realizeze un feed-back 
pozitiv și să evite critica pentru educarea spiritului creator, punând în valoare abilitățile copiilor și 
dorința lor de implicare în afara spațiului instituțional. Împlicându-i în diferite programe extrașcolare 
nu facem altceva decât să-i cunoaștem mai bine, să le dezvoltăm bagajul de cunștințe, să le cultivăm 
dragostea pentru cultura și tradiția românească și nu în ultimul rând să le transmitem respectul față 
de artă și de frumos. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 

 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  



 În concluzie, participarea la activităţi extraşcolare îi ajută pe copii să se înţeleagă pe ei înşişi 
prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste activităţi. În 
plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea capitalului social 
în rândul celor care iau parte la ele.  

  
Bibliografie : 
• Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
• * Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
• Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzutăşiadăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
• Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
• Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007; 
• Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 

2007; 
• Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002. 
  



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE DIN SǍPTǍMÂNA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL, DE ACASA 

„ÎN FAMILIE NE DEZVOLTAM, STAM ACASA SI NE PROTEJAM!” 
 

PROF. INV.PRESC. ION CRISTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALA PUIESTI 

GPN NICOLESTI, GRUPA MIJLOCIE 
BALESTI, JUD.VRANCEA 

 
Denumir
ea 
activităţi
i 

Tipul 
activităţii 

Obiecti
ve 
urmări
te 

Modalităţi de 
realizare 

Invit
ați 
/Part
eneri 

Grup 
ţintă 

Data 
(ora) 

Eval
uare 

Respon
sabil(i) 

„Bunicii 
mei 
extraordi
nari!” 
 

 

Activitate 
de 
sensibiliz
are şi 
comunica
re 
intergener
aţională 

-să 
audieze 
texte 
literare 
despre 
bunici; 
-să 
dezvolt
e 
sentime
nte de 
aparten
enţă, de 
ataşame
nt, de 
dragost
e faţă de 
bunici; 
-să 
comuni
ce cu 
persoan
e dintr-
o altă 
generaţi
e; 
-să 
desenez
e, la 
alegere, 
pe unul 
dintre 
bunici; 
-să 
ȋmpărtă
şească 
experie

-lecturi/audieri 
„Bunica” şi 
„Bunicul”, de 
Barbu Ştefănescu 
Delavrancea; 
-convorbiri 
telefonice etc. 
-desene: „Bunica 
mea/Bunicul 
meu”. 

- 

Presc
olarii 
grupe
i 

Luni
, 4 
mai2
020 
800-
1200 

Fotog
rafii, 
desen
e ale 
copiil
or 

Ed. Ion 
Cristina 
Părinţi 
Bunici  



nţele cu 
colegii 
din 
clasă, 
cu 
ajutorul 
telefonu
lui 

„Ziua 
clătitelor” 

 

Activitate 
practic-
aplicativă 
(atelier) 

-să 
pregăte
ască 
ingredie
ntele 
necesar
e; 
-să 
prepare 
clătite 
sub 
suprave
gherea 
unui 
adult 
din 
familie;  
-să 
serveas
că 
clătitele 
ȋmpreu
nă cu 
cei 
dragi; 
-să 
posteze 
fotograf
ii cu 
produse
le 
finale; 
-să-şi 
formeze 
abilităţi 
de 
lucru; 
-să 
colabor
eze 
pentru 
realizar
ea 

-pregătirea 
ingredientelor; 
-prepararea 
produselor sub 
supravegherea 
unui adult; 
-popularizarea 
imaginii cu 
produsele 
obţinute; 
-opţional, postarea 
reţetei. 

- 

Presc
olarii 
grupe
i 

Marţ
i, 5 
mai 
2020 
800-
1200 

Fotog
rafii ; 
Aprec
ieri; 
Reţet
e 
postat
e. 

Ed Ion 
Cristina 
Părinţi  



produse
lor. 

„Şi eu 
pot!”-
Cutia cu 
sarcini 

 

Activitate 
practică 
de 
gospodări
re 

-să-şi 
formeze 
un 
compor
tament 
ordonat
; 
-să 
sprijine 
adulţii 
ȋn 
treburil
e 
casnice; 
-să 
particip
e la 
activităţ
i 
gospod
ăreşti 
specific
e 
vârstei;  
-să 
dezvolt
e un 
compor
tament 
respons
abil.  

-să stabilească, 
ȋmpreună cu 
adulţii din casă 
sarcini pe care le 
pot realiza copiii; 
-scrierea pe 
bileţele a sarcinilor 
(3-5); 
-extragerea 
aleatorie a 
bileţelelor din 
cutiuţă şi 
realizarea 
sarcinilor 
(Sugestii: 
aranjarea 
papucilor, a 
jucăriilor, 
ştergerea prafului; 
ordonarea cărţilor 
de pe birou, 
aspirarea camerei, 
ȋmperecherea 
şosetelor, spălatul 
vaselor); 
-postarea de 
fotografii din 
timpul acţiunilor. 

- 

Presc
olarii 
grupe
i 

Mier
curi, 
6 
mai 
2020 
800-
1200 

Fotog
rafii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. Ion 
Cristina 
Părinţi 

„Jocuri ȋn 
familie” 

 

Activitate 
ludică, de 
socializar
e 

-să 
comuni
ce ȋn 
cadrul 
jocurilo
r; 
-să 
respecte 
regulile 
jocurilo
r; 
-să 
experim
enteze 
diverse 
tipuri de 
jocuri; 
-să 
petreac

-jocuri de 
construcţii (cuburi, 
Geomag, Lego); 
-jocul umbrelor; 
https://www.youtu
be.com/  
-jocuri cu cărţi 
(Macao, Şeptică, 
Păcălici) sau 
Remi, Şah, Dami-
şah, Maroco, 
Monopoly, Ţintar;  
http://jocuridincop
ilarie.ro/tintar-
moara/ 
-jocuri de mişcare 
(„Vânătoarea de 
comori”, „Cald-
rece”) 

 

 

Joi,  
7 
mai 
2020 
800-
1200 

Fotog
rafii, 
inregi
strari 
video 

 
 
Ed Ion 
Cristina 
Părinţi 

http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/
http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/
http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/


ă timp 
liber de 
calitate. 

„Hai la 
joaca, hai 
la teatru!” 
 

Activitate 
distractiv
a 

-să se 
familiar
izeze cu 
povestil
e;  
-sa 
interpre
teze 
rolul 
unui 
persona
j 
indragit
; 
-sa-si 
dezvolt
e 
imagina
tia. 

 
-vizionarea unor 
filmuleţe cu 
povestile 
cunoscute 
https://www.youtu
be.com/  
 
-sa interpreteze 
rolul personajului 
indragit; 
-sa transmita si sa 
inteleaga mesajul 
povestii. 

- 

Presc
olarii 
grupe
i 

Vine
ri, 8 
mai 
2020 
800-
1100 

Fotog
rafii 

Ed. Ion 
Cristina 
Părinţi 

 
Întocmit de ed. Ion Cristina 
Semnǎtura,  
  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 
PROIECT TEMATIC TRANSDISCIPLINAR 

 
ION DANIELA MARIANA  

SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BUZAU 
 
 “Apa” este un Proiectul tematic transdisciplinar. Acesta are la baza Teoria Inteligentelor 

Multiple a lui Gardner si fost gandit ca o modalitate de evaluare a orelor de Stiinte ale naturii dedicate 
Apei, (Apa, aer, sol, Surse de apa-tipuri, utilizari, Miscarea apei la suprafata Pamantului, Schimbari 
ale starii de agregare a apei, Circuitul apei in natura, Fenomene ale naturii; ploaia, ninsoarea, Poluarea 
apei). 

 Tinand cont de tipurile de inteligenta: lingvistica, logico-matematica, vizual-spatiala, 
kinestezica, muzicala, interpersonala, intrapersonala, naturalista si chiar inteligenta existentiala, am 
propus elevilor sarcini la alegere.  

 Temele au fost prezentate, explicate, am stabilit termen de lucru o saptamana, am orientat elevii 
si am adus materiale ajutatoare acolo unde a fost cazul.  

 Activitatea s a desfasurat in perioada in care scoala se afla in cod galben, astfel jumatate de 
clasa a fost prezenta fizic, cealalta online.  

Sarcinile au fost urmatoarele 
• Citeste poezia ‘’Lacul” de Mihai Eminescu. Care sunt simturile la care a apelat poetul? Alege 

câte trei adjective și trei verbe potrivite pentru substantivul „lacul”, pe care să le folosești apoi în 
enunțuri diferite.  

• Compară poezia „lacul”, cu un text informativ despre apă. Ce ai descoperit? 
• Compune un scurt text in care sa apelezi laa simturi pentru a descrie un cadru natural din 

jurul unei ape. Ajuta te de verbe si adjective specific fiecarui simt. 
• Dă trei exemple de trei invenții de-a lungul timpului cu ajutorul cărora oamenii au reușit să 

folosească mai bine apa. Când au fost ele descoperite? 
• Defineste capacitatea. Precizeaza unitatea de masura principala, dar si multiplii si 

submultiplii ai acesteia.  
• Realizeaza un sondaj in familia ta pentru a afla cate personae stiu care este data la care se 

sarbatoreste Ziua Mondiala a Apei. Cati considera ca aceasta zi este importanta? 
• Investigheaza cate personae nu au acces la apa potabila in intreaga lume. Poti calcula ce 

procent reprezinta din totalul populatiei lumii? 
• Câți litri de apă folosește familia ta într-o zi? Dar într-o săptămână? Dar într-un an? 
• Crează un filtru de apă.  
• Folosește harta fizică a lumii pentru a identifica mările și oceanele planetei. 
• Realizează un poster în care să subliniezi importanța apei. Folosește ca inspirație temele 

Zilei Mondiale a Apei din ultimii ani. Argumentează-ți alegerea. 
• Enumera ccinci opera de arta ale unor artisti celebri inspirate de mare, lac sau apa curgatoare. 

Care este preferata ta? Argumenteaza! 
• Realizează un tablou inspirat de mare, un lac, un râu sau poate un fluviu folosind tehnica 

acuarelei. Cum influențează apa îmbinarea și distribuirea culorilor? Ce altceva ai mai putea folosi 
pentru a face pictura mai interesantă? 

• Imaginează-ți că ești un om de știință la o conferință despre importanța protejării apei. 
Găsește-ți o costumație potrivită și prezintă discursul colegilor sau familiei tale. 

• Realizeaza o machete inspirata din mediul de viata acvatic. 
• Realizeaza un experiment care sa implice folosirea apei. 
• De-a lungul timpului au fost compuse mai multe piese muzicale inspirate de Dunăre. Care 

este preferata ta? Argumentează. 



• Discută cu un membru al familiei despre ce ai face dacă nu ai avea apă la robinet timp de o 
săptămână? 

• Investighează viața și munca celebrului Jacques-Yves Cousteau. Scrie o pagină din jurnalul 
acestuia. 

 
Rezultatele au fost surprinzatoare, intregul colectiv al clasei implicandu-se. Acestia si au 

prezentat lucrarile si experimentele, au facut schimb de informatii, au urmarit filmuletele colegilor, 
si au implicat membrii familiei in realizarea sarcinilor de lucru. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
  



 
 „SĂ DESCOPERIM LUMEA PRIN EXPERIMENTE!” 

 GRĂDINIȚA DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PREŞC. ION GABRIELA SANDA 
 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA 

 
„Îi poți da unui copil câte o lecție în fiecare zi, dar dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-

i curiozitatea, el își va dedica întreaga viață învățăturii. ”  Clay p. Bedford 
 
Zilele petrecute alături de cei mici sunt magice, aventuroase și pline de noi descoperiri, fie că 

acest lucru se petrece afară sau în casă. Desigur că micuților le place cel mai mult afară, în aer liber, 
dar pot fi la fel de încântați de activitățile indoor, dacă folosim ingredientele potrivite! 

Preferatele noastre sunt activitățile senzoriale, pentru că ele ne deschid drumul către explorare 
și joacă liberă, incluzând toate cele 5 simțuri, dar și pentru că ele pot fi pregătite aproape fără efort, 
utilizând materiale ce se găsesc deja în casă. 

Activitățile senzoriale sunt potrivite oricărei vârste, ajutând la dezvoltarea motrică și 
psihologică, dar și la asimilarea cunoștințelor într-un mod amuzant și relaxant. 

Iată câreva exemple de astfel de activități: 
,, Distractie lipicioasă” - cum să faci slime în casă? 
Slime este una dintre cele mai interesante și mai distractive „jucării” în lume la ora actuală. Ce 

este, de fapt? E o plastilina gelatinoasă și lipicioasă, în culori diverse, pe care cei mici nu vor să o mai 
lase din mâini odată ce o descoperă.  

Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente: 
▪ 1/2 lingură de bicarbonat de sodiu 
▪ 1 lingură de solutie salina (pentru lentile de contact sau glicerină)  
▪ Aprox 120 ml lipici lichid 
▪ Colorant alimentar 
Amestecă într-un castron lipiciul și bicarbonatul de sodiu. Adaugă putin colorant alimentar, 

omogenizează amestecul, iar apoi adaugă soluția salină. Amestecă în continuare, până când „aluatul” 
începe să se întărească și devine tot mai greu de amestecat. Apoi scoate-l din castron și frământă-l 
bine cu mâinile. Dacă ți se pare amestecul prea lipicios îi mai poți adăuga puțină solutie salină. 

 
„Artificii în borcan” 
Am aflat de curând că îți poti face propriile artificii acasă, chiar în bucătărie. Nu te gândi la 

experimente periculoase. ai probabil în bucătărie toate materialele de care ai nevoie.  
Materiale necesare:  
▪ ulei de floarea soarelui;  
▪ colorant alimentar de diferite culori; 
▪ apă calduță 
▪ un borcan; 
▪ farfurie; 
▪ furculiță. 
Pune într-o farfurie puțin ulei vegetal, picură peste el câțiva stropi de colorant alimentar și 

amestecă ușor cu o furculiță. Toarnă amestecul obținut într-un borcan plin pe trei sferturi cu apă 
călduță și pregătește-te să admiri spectacolul artificiilor. Ajuns în apă, colorantul alimentar se va 
„desprinde” de ulei și se va dizolva în apă, dând impresia unor mici explozii de culoare atunci când 
se va împrăștia și amesteca cu celelalte culori. 
  



„TURN DIN SPAGHETE ȘI BEZELE MOI” 
Materiale necesare:  
Ai nevoie de: spaghete (nefierte și cât mai groase – exercițiul devine cu atât mai greu pe măsură 

ce spaghetele sunt mai subțiri) și bezele moi (dacă vrei să faci experimentul și mai dificil, poți inlocui 
bezelele cu pufuleți – se rup mai ușor, dar și provocarea este mai mare). 

Nu există un set de reguli pentru acest experiment, ci doar să te folosești de aceste două 
materiale pentru a ridica un turn. Poți privi bezelele ca pe niște mici cărămizi, în timp ce spaghetele 
sunt schelele. Poti rupe spaghetele, pentru a gasi dimensiunile de care ai nevoie și ai grija să fixezi 
bezelele cat mai bine. 

Îți recomand să începi de la structuri mici și usoare, cum ar fi un cub sau o piramidă. 
„Fă-ți propriile bomboane!”  
Următorul experiment delicios va fi foarte amuzant pentru toată familia – o activitate cu 

adevărat festivă, de care se poate bucura toată lumea. Iar copilul va savura cu multă poftă aceste 
bomboane, întrucât vor fi făcute chiar de mânuțele sale!  

Ai nevoie de: 
▪ 2-3 căni de zahăr 
▪ Cană de apa 
▪ Un borcan de sticlă 
▪ Un betișor de lemn (ca cele pentru frigărui) 
▪ Un cârlig de rufe 
▪ Cratiță 
▪ Colorant alimentar 
Cum se face? 
În cratiță, combină apa cu o cană de zahăr (trebuie să fie aceeași cantitate de apă și zahăr) și, la 

foc mic, amestecă până când zahărul se dizolvă. Apoi, încet încet, adaugă mai mult zahăr, în cantități 
mici, până când nu se mai dizolva în apă. Lasă în continuare apa pe foc, până când fierbe. Ia cratița 
de pe aragaz și asteaptă să se racească soluția. Cufundă bețișorul în soluție, apoi rostogolește-l în 
zahăr. Asteaptă să se usuce și pregătește borcanul. Toarnă soluția în borcan și adaugă colorant 
alimentar, dacă vrei. Odată ce s-a uscat bețișorul, pune-l în borcan și prinde-l cu un cârlig de rufe, 
astfel încât bețișorul să nu atingă fundul borcanului. (este important ca bețișorul să se fi uscat complet, 
înainte de a-l pune în borcan, astfel încât zahărul să nu se dizolve în apa, ci să crească.) Iar acum 
începe partea cea mai grea: așteptarea. Copilul va fi foarte entuziasmat să verifice în fiecare zi cum 
crește zahărul cristalizat. 

Este recomandat să lași betișorul cam o saptămână în borcan. După ce îl scoti, pune bomboana 
pe o farfurie, pentru a se usca, și gata! Bineînteles că, după o saptămână de așteptare și pentru faptul 
că și-a făcut propriile bomboane, aceste dulciuri vor fi cele mai delicioase din lume!  

 „CURCUBEU DIN BOMBOANE COLORATE” 
Vă propun un experiment simplu și dulce, cu bomboane colorate, pe care să-l încercați împreună 

cu cel mic. 
Materiale necesare: 
▪ O pungă de bomboane Skittles 
▪ O farfurie întinsă (alba) 
▪ Apă caldă 
Antrenați-l pe cel mic să facă un cerc în farfurie din bomboanele colorate. Le poate așeza în 

orice ordine dorește, dar să nu pună două bomboane de aceeași culoare una langă alta. Puteți profita 
de această ocazie pentru a-i vorbi despre culorile care formează curcubeul: roșu, orange, galben, 
verde, albastru, indigo, violet, ușor de amintit cu celebrul acronim ROGVAIV. 

După ce a definitivat aranjamentul turnați puțina apă caldă în farfurie, cât să cuprindă toate 
bomboanele. Observați cu atenție ce se întamplă: încet, încet, va începe să se scurgî culoarea 
(colorantul) din bomboane sub forma unor raze îndreptate către centrul farfuriei, realizând un 
curcubeu încântător. 
  



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

 
PROF. IONAŞCU ELENY CRISTINA 

GRĂDINIŢA “101 DALMAŢIENI” 
 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest 
tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL! 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI...ALTFEL 
 

IONEL DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,PAHOMIE C. VASILIU” 

GRAMEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA 
 
Activităţile extraşcolare au un larg caracter interdisciplinar și oferă modalităţi eficiente de 

formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt accesibile, sunt în concordanță 
cu particularitățile de vărstă și apreciate de aceștia. Însă bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.  

Acestea au scopuri variate: dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 
cât mai variate şi bogate în conţinut, interacţiune socială, recreere, mișcare, educație ecologică, 
educaţie pentru sănătate, autodisciplină, fructificarea talentelor personale şi creşterea încrederii în 
sine. În timpuri normale, aria lor e dificilă de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
alte școli, la instituții publice sau alte obiective de interes comunitar, cinematografe, teatre, operă, 
balet, activităţi artistice, de hobby, concursuri pe diferite teme, activităţi legate de protecţia mediului. 
În ultimul an, în care ne-am confruntat cu restricțiile impuse de pandemia de Covid-19, aceste 
activități nu au putut fi desfășurate fizic, ci doar online. Acum am putut constata cât de importante 
erau acestea, atât pentru elevi, dar și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de 
activități care să le lărgească orizonturile și să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață. În 
mediul online activitățile extrașcolare stârnesc interes, produc bucurie, o stare de bine tuturor copiilor 
participanți. Deasemenea, facilitează acumularea de cunoştinţe, punerea în practică a cunoștințelor 
deja acumulate cu toate că necesită timp și un efort suplimentar.  Copiilor li se dezvoltă spiritul 
practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.De 
cele mai multe ori ei își înving timiditatea pe care o au în sala de clasă, exprimându-se mai bine și 
fiind mai activi din spatele ecranului. Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin 
activități ce nu implică doar învățarea formală, clasică ne lipsește și nouă, cadrelor didactice. 
Experiența este inedită și pentru noi. Prin intermediul activităților extrașcolare avem posibilitatea să-
i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev. 
Chiar dacă necesită mai mult timp și o planificare riguroasă, rezultatele merită cu siguranță efortul, 
deoarece reușesc să aducă un plus procesului de învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la 
descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în domeniul artistic. Astfel prin intermediul acestor 
activități am avut ocazia să descoperim copii talentați la abilități, muzică, literatură, și nu numai. 

Putem vorbi de multiple modalități de realizare în mediul online a acestor activități extrașcolare 
și anume : prezentări Power-Point pe teme diverse, concursuri de ghicitori sau pe teme alese, recital 
de poezii, prezentarea unor compuneri, serbări școlare,,, Gătim în direct!”,,, Turul galeriei” cu 
lucrările elevilor pe teme alese sau la libera alegere, etc. 

Spre exemplu, de Crăciun cu ajutorul aplicației,,Zoom” am realizat împreună cu elevii,,O altfel 
de sebare!” 

La început le-am prezentat sub formă PPT,,, Povestea lui Moș Crăciun”. Din poveste ei au aflat 
despre meșterul care făcea tot anul jucării și le vindea pe 25 decembrie foarte ieftin, precum și despre 
faptele sale: dăruirea unui soldățel de plumb celor trei copii sărmani în ziua de Crăciun, când se cântau 
colinde sărbătorind nașterea lui Isus, îngrijirea căprioarei care i-a îndeplinit dorința de a confecționa 



și dărui câte o jucărie fiecărui copil din lume. Apoi, pe rând copiii au recitat câte o poezie pentru 
moșul însoțite de colinde, toate acestea fiind învățate în prealabil de fiecare copil în parte. La final 
fiecare copil a citit scrisoarea sa către Moș Crăciun cu speranța ca a doua zi să-ți găsească cadoul 
dorit sub brad. Pe tot timpul serbării din spatele ecranului părinții le-au fost alături. 

Prin acest tip de activitate cadrul didactic are multiple posibilităţi să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor scopul lui principal, acela de a pregăti 
copilul pentru viaţă ajutat de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, de punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE – UN FACTOR DECISIV ÎN FORMAREA 

VIITORILOR ADULȚI 
 

IONESCU BRÎNDUȘA-PETRONELA 
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” IAȘI 

 
Fiecare școală promovează efectuarea, pe lângă ceea ce se studiază conform curriculumului 

unitar (care are de altfel ca finalitate reușita la testele naționale și de bacalaureat), a unei educații prin 
activitățile extracurriculare (în interiorul și în exteriorul școlii), în scopul identificării și cultivării unor 
aptitudini, talente, a unui stil de viață creativ și diversificat, stimulând dezvoltarea intelectuală și 
fizică, controlul comportamental și emoțional. Încă din copilărie, elevii ar trebui puși în contact direct 
cu realități și fenomenele din natură, cu persoane și locuri noi, cu activități ludice și motrice, toate 
aceste experiențe punându-i în fața unor noi responsabilități, ajutându-i să socializeze, să iasă din 
lumea virtuală a ecranelor. În felul acesta și rezultatele școlare pot fi îmbunătățite datorită motivației 
create, iar viitorii adulți vor fi mai bine pregătiți pentru viață. 

 Printre activitățile extrașcolare des practicate încă din clasele primare se numără vizitele la 
muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale (prin care se ia contact direct cu 
trecutul), participarea la spectacole de teatru, dans, concerte și activitățile sportive sau de creație 
artistică, muzicală (utile în descoperirea unor talente ascunse), excursiile și taberele școlare 
(importante pentru socializare, pentru contactul cu frumosul și pentru responsabilizare), serbările și 
festivitățile (care marchează evenimentele importante din viața de elev), concursurile (care pot stârni 
interesul elevilor pentru diverse materii, domenii, ajutându-i să ajungă la unele performanțe), 
participarea la lecturi, dezbateri și discuții de grup (pentru a învăța cum să se exprime), implicarea 
în diverse campanii de conștientizare, pe teme ecologice de exemplu (ajutând la responsabilizarea 
individuală și de grup) sau la acțiuni comunitare de ajutorare a celor nevoiași (pentru a accepta ceea 
ce este diferit și a deveni toleranți), experimentarea situațiilor limită prin simulări de cutremur, 
incendiu, accident (pentru pregătirea unor eventuale situații de genul acesta) etc. 

Toate aceste propuneri aduc bucurie, ajută la acumularea de cunoștințe, dezvoltă spiritul practic, 
operațional, lucrul manual, oferă tuturor oportunitatea de a se afirma în felul lor particular și de a se 
autodisciplina, de a accepta regulile. Cadrul didactic, la rândul său, prin activitățile extrașcolare 
ajunge să își cunoască elevii mai bine, să-i ghideze, să îi pregătească pentru viață. 

Din martie 2020, noua realitate a pandemiei i-a pus pe profesori în situația de a adapta 
activitățile extrașcolare, atât de complexe și de variate în modul tradițional, la mediul virtual, de care 
au încercat până atunci să îi mai detașeze pe elevi. Vizitele la muzee, participarea la spectacole și 
concursuri, organizarea de lecturi și dezbateri etc. s-au mutat toate în online, cu mare succes în rândul 
elevilor fascinați de ecrane. Idei noi de activități, punându-i și pe profesori la încercare, au început să 
apară: atelierele creative de arte frumoase online (producțiile fiind fotografiate și expuse în expoziții 
online:  

http://cctpolitehnic.educ.md/2020/12/17/ateliere-creative-de-arte-frumoase/, 
https://belladonart.com/nou-curs-artadistractiva-on-line-grupa-copii/), turismul virtual, care a fost 
mult încurajat de agenții turistice, muzee și primării din lumea întreagă 
(http://www.360x.ro/turism.html, https://playtech.ro/2020/tururi-virtuale-7-destinatii-turistice-de-
top-din-europa-vazute-de-acasa/, http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html), aplicații 
de cursuri gratuite de limbi și literaturi străine (promovate spre exemplu de Apprendre avec TV5 
Monde, https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/lapplication-mobile-apprendre-avec-tv5monde, 
sau Duolingua, https://ro.duolingo.com/) sau de concursuri de cultură generală (promovate de 
mediile IT, https://www.kidibot.ro/test-cultura-generala-domenii-diverse-
i/?gclid=EAIaIQobChMIpfaQ5tGw8AIVyMLtCh1vPgR4EAAYASAAEgJ3y_D_BwE, 
https://teste.ha-ha.ro/cultura.php, https://apps.apple.com/us/app/trivial-quiz-pursuit-
knowledge/id1175389256), ateliere de gătit în direct sau filmate de elevi sau familiile lor 

http://cctpolitehnic.educ.md/2020/12/17/ateliere-creative-de-arte-frumoase/
https://belladonart.com/nou-curs-artadistractiva-on-line-grupa-copii/
http://www.360x.ro/turism.html
https://playtech.ro/2020/tururi-virtuale-7-destinatii-turistice-de-top-din-europa-vazute-de-acasa/
https://playtech.ro/2020/tururi-virtuale-7-destinatii-turistice-de-top-din-europa-vazute-de-acasa/
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/lapplication-mobile-apprendre-avec-tv5monde
https://ro.duolingo.com/
https://www.kidibot.ro/test-cultura-generala-domenii-diverse-i/?gclid=EAIaIQobChMIpfaQ5tGw8AIVyMLtCh1vPgR4EAAYASAAEgJ3y_D_BwE
https://www.kidibot.ro/test-cultura-generala-domenii-diverse-i/?gclid=EAIaIQobChMIpfaQ5tGw8AIVyMLtCh1vPgR4EAAYASAAEgJ3y_D_BwE
https://teste.ha-ha.ro/cultura.php
https://apps.apple.com/us/app/trivial-quiz-pursuit-knowledge/id1175389256
https://apps.apple.com/us/app/trivial-quiz-pursuit-knowledge/id1175389256


(https://www.ateliereleilbah.ro/cursuri/workshopuri-si-ateliere-culinare-hobby/, 
https://iasipapa.ro/cursuri-de-gatit-online/), activități ecologice la distanță (plantarea de flori și 
diverse plante în ghivece, pentru cei care locuiesc în apartamente și în grădini, pentru cei care stau la 
casă, https://www.ccdg.ro/programe/leaf; idei de reciclare creativă și povești eco educative, 
https://www.ecotic.ro/stiri/ecotic-adapteaza-educatia-ecologica-pentru-mediul-online/) etc. 

Participarea la toate activitățile extrașcolare/ extracurriculare este liber consimțită, 
necondiționată, are un efect pozitiv pentru munca desfășurată individual și în grup, aduce cu sine 
optimism și bună dispoziție, creează un sentiment de siguranță și de încredere, urmărește lărgirea 
influențelor exercitate în procesul de învățământ, contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 
Elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se prezintă într-un mod nou, provocator, în afara normelor 
școlare ale clasei, fiind deschiși să se implice. Cadrele didactice îi îndrumă astfel să dobândească o 
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranță față de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a lor și posibilitatea de a critica constructiv, stimularea 
empatiei. În concluzie, prin indiferent care tip de activitate extracurriculară (tradițională sau online) 
propus, profesorul poate contribui într-un mod decisiv la educarea spiritului creativ al elevilor, feed 
back-ul obținut fiind cu siguranță unul pozitiv. 

  
Bibliografie: 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
 

IONESCU DANIELA GEORGETA  
PROF. ÎNV. PRIMAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79 

BUCUREŞTI, SECTOR 4 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activității Mod de realizare Loc de 
desfășurare 

Perioada 

1. Învățarea continuă 
 
 

❖ Prezentarea platformei 
electronice de învățare utilizată în 
anul școlar 2020-2021 

Sala de clasă 
 

Septembrie 
2020 

2. La teatru! ❖ Vizionarea unui spectacol de 
teatru pentru copii(video) 

Sala de clasă Octombrie 
2020 

3. Dărnicie 
 

− Activitate caritabilă(donare de 
produse alimentare, etc.) 

Centrul de 
vârstnici 

Noiembrie 
2020 

4. Obiceiuri și tradiții − Obiceiuri și tradiții de Crăciun 
din țara noastră și din 
lume(prezentare Ppt) 

Sala de clasă 
 
 

Decembrie 
2020 

5. 
Medalion literar- 
Mihai Eminescu 
 

❖ Recital de poezii scrise de marele 
poet 
❖ Audiții muzicale-,,Somnoroase 
păsărele” 

Sala de 
clasă/ 
Google 
Meet 
 

Ianuarie 
2021 

6. Ziua mondială a 
radioului 
 
 

❖ Scurt istoric- prezentare ppt. 
❖ Vizită la un post de 
radio(prezentare video) 

Sala de 
clasă/ 
Google 
Meet 

Februarie 
2021 

7. Micii cinefili 
 

❖ Vizionarea unui film  
 

Sala de 
clasă/ 
Google 
Meet 

Martie 
2021 

8. Sunt un pieton atent! ❖ Tu ești un pieton atent?- 
prezentare Ppt, discuții; 
❖ Mergem la librărie!- exercițiu 
practic de traversare a străzii(cu 
respectarea distanțării) 

Sala de clasă 
 

Aprilie 
2021 

 
9. 

 
Ouă încondeiate 

❖ Încondeierea ouălor- vizionarea 
unui film documentar 
❖ Muzeul Oului- Bucovina- istoric 
și tur virtual 

Sala de clasă Mai  
2021 



10. Felicitări, 
absolvenților! 

❖ Premierea elevilor clasei Sala de clasă Iunie 
2021 

 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
AUTOR: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: IONESCU LAURA-IOANA 

 UNITATE: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUȚELE” 
 
 Activitățile extrașcolare sau activitățile extracurriculare cu aplicabilitate în învățământul 

preșcolare au apărut, conform Prof. Dorel Nicoară, în contextul reorganizării sistemului de 
învățământ românesc care are drept scop dezvoltarea formativă și nu pe cea informativă, venind în 
ajutorul celei din urmă și completând-o pentru o învățare autentică și de durată. 

 Chiar dacă activitățile extrașcolare/extracurriculare sunt considerate ca fiind parte din noua 
educație, putem face o clasificare, punând în opoziție pe cele tradiționale cu cele online. 

 Noutatea o reprezintă, desigur, termenul “online”, care, înainte de pandemia de SarsCov2 nu 
ar fi fost abordat sau acceptat cu așa o mare ușurință. Cu toate că acceptarea a părut a fi totală, foarte 
multe au fost lacunele în rândul profesorilor și, mail ales, al copiilor din învățământul preșcolar, 
aceștia fiind cei ce au fost cu totul dependenți de ajutorul părinților pentru rezolvarea sarcinilor. 

 Așadar, online-ul a fost și rămâne o provocare în cee ace privește activitățile curriculare, 
școlare, dar devine cu atât o mai mare provocare în cadrul activităților extracurriculare. 

 În ceea ce privește activitățile extracurriculare, există partea informativă care poate funcționa 
ca o furnizare de informaii către educați și atunci termenul de online nu ne-ar da la fel de mari bătăi 
de cap, dar există ș partea formative, aplicabilă care ne-ar putea încurca în online. Copilul nu mai 
poate fi îndrumat, observant, ascultat, apreciat direct de specialist, ci prin itermediul părintelui sau al 
ecranului, de specificat fiind ca relația interumană între profesor și copil dispare. 

 Aducând în prim-plan, în special, învățământul preșcolar, activitățile extracurriculare se 
bazează pe ieșirea din mediul educațional – grădinița – aceste activități desfășurându-se cu precădere 
în cadrul programului “Școala Altfel” și dacă în sistemul traditional acestea constau în vizite, excursii, 
tabere, acum, în sistemul online, acestea s-au rezumat la vizite din fața monitorului a diferitelor muzee 
cu interes pentru preșcolari, utilizarea diferitelor aplicații, a realizarea diferitelor sarcini ce țin de 
activitatea gospodărească, rămânând, din păcate, în grădiniță sau în casă. 

 Din păcate, din punctul meu de vedere, toată această perioadă ne-a învățat cum să ne 
descurcăm, depunând un efort psihic mai mare, atât pe noi, cadrele didactice, cât și pe copii, dar și pe 
părinți, ducând la un stres sporit, dezinteres și scăderea randamentului copilului, atât în ceea ce 
privește activitățile de zi cu zi, cât, mai ales, a celor extracurriculare, fără să mai aibă același impact 
pozitiv, fără să mai aducă bucurie copiilor. În acest sens, pot povesti cum copiii din grupa mea, având 
ocazia să meargă o singură data într-o exursie – la grupa mica, la vârsta de 3 ani – și fiind acum în 
grupa mare – 3 ani mai târziu – încă au întrebarea care pe mine mă întristează: “Doamna, când mai 
mergem cu autobuzul împreună?”. 

 Revenind la titlul lucrării, al simpozionului, activitățile extracurriculare între online și 
traditional … dorim înapoi bucuria copiilor de a fi parte a unor activități deosebite! 
  



ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

PROF. IONESCU NICOLETA - NONA 
LICEU TEHNOLOGIC ”LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

 
”Copiii învaţă din ceea ce îi înconjoară.” (Maria Montessori) 
Este binecunoscut faptul că activităţile extraşcolare pot contribui la dezvoltarea personalităţii 

armonioase a copiilor, atâta timp cât sunt organizate rațional, adecvate vârstei și nevoilor elevilor și 
constituie o modalitate plăcută de a petrece timpul liber, alături de colegi, învățător, profesor, profesor 
diriginte, familie.  

Încă de la naștere, copiii dispun de capacitatea de a se autoduca prin acceptarea experienței de 
viață a înaintașilor și formarea unei personalități unice. Prin urmare, trecerea de la tradițional la online 
nu ar trebui să creeze mari probleme de acceptare și adaptare. 

Procesul este însă complex și este influențat de o serie de trăiri proprii, de existența unor modele 
(părinți, frați, bunici, educatori, învățători, profesori, actori, cântăreți, sportivi, etc.), mai mult sau mai 
puțin pozitive, de mass-media, etc. 

Familia asigură copilului sentimentul siguranței, îl ajută să depășească barierele inerente vieții 
(bariere de comunicare, de adaptare, sociale, etc.), transformându-l într-un adult responsabil. 

Familia înseamnă sprijin și înțelegere, înseamnă bucuria de a sta împreună, de a pleca în 
vacanțe, de a petrece timpul liber. Înseamnă ”sfera de energie” necesară pentru adaptarea oricărei 
persoane, indiferent de vârstă, în viața publică. 

Implicarea părinților, bunicilor este deosebit de importantă în viața școlară a copilului. Acesta 
trebuie să fie învățat să-și privească colegii ca pe niște frați, nu ca pe rivali. Aceast lucru trebuie 
completat de către profesori prin tact didactic, profesionalism, prin realizarea de activități didactice 
și extracurriculare deosebite, menite să-i apropie pe copii, să nu-i dezbine, să nu-i transforme în rivali, 
să le dezvolte personalitatea prin cultivarea aptitudinilor, a dorinței de a știi mai mult, de a se 
perfecționa, a gustului pentru artă, pentru frumos, spiritul civic, colegial și empatic.  

Activitățile extracurriculare, profund transdisciplinare, au marele avantaj de a se desfășura 
departe de barierele unei activități didactice, departe de note și teme neatractive. Din acest motiv, se 
poate explora dincolo de rigiditatea programelor școlare, dând frâu liber imaginației, creativității, 
sensibilității, pot crea o atmosferă detensionată în colectiv, armonizează relațiile dintre elevi, dintre 
elevi și profesori, pot aduce îmbunătățiri în personalitatea și comportamentul elevilor, conducând, pe 
timp lung, la o creștere a performanțelor școlare.  

Activitățile extracurriculare online pot depăși foarte ușor granițele școlii, permițând organizarea 
de webinarii județene, naționale, internaționale, cu elevi din județe sau țări diferite, cu asociații, case 
de cultură, muzee (tururi virtuale), facultăți din țară sau din străinătate.  

Succesul activităților online ține de măiestria cadrului didactic, de felul în care alege tema, 
împarte rolul fiecărui copil, ținând cont de abilitățile acestuia, de emotivitatea și capacitatea lui de 
concentrare, de pasiunile lui, de dorința de cunoaștere și de formare.  

Prin astfel de activități, integrarea socială și în grup a elevului, chiar în formă online, este 
amplificată. Elevul se poate exprima liber, spontan, sincer, fără emoția unei evaluări stricte. 

Elevul își îmbunătățește cultura, își descoperă și dezvoltă abilitățile artistice, sensibilitatea, își 
exersează memoria, își educă atenția, își controlează emoțiile, capacitatea de vorbire, dicția, învață să 
se adreseze publicului, depășind barierele de comunicare și integrare. 

Acest fapt va conduce și la activități didactice eficiente, determinând elevul să învețe mai mult, 
să se autoperfecționeze continuu, să reușească în tot ceea ce și-a propus. 

Chiar dacă organizarea activităților online necesită un buget mare de timp, pe lângă cele 
tradiționale, mai putem identifica un alt beneficiu: cadrul didactic își poate cunoaște mai bine 
colectivul de elevi, poate identifica eventualele neajunsuri, poate preveni posibilele animozități, poate 
– cu tact și dăruire profesională, să-i dirijeze, să-i conducă spre o dezvoltare arominoasă dar mai ales, 
să-i pregătească pentru viață.   



 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. RAMONA MIOARA IONESCU 
 

Metoda modernă de predare – învățare 

Ce este Flipped Classroom?  
 
Modelul actual de predare – învățare – evaluare este acela în care profesorul intră la clasă, alocă 

o parte din oră managementului clasei, evaluării cunoștințelor acumulate de elevi și expune lecția 
planificată pentru ora respectivă. În finalul orei, se acordă temele pentru a fi efectuate acasă în vederea 
fixării și aplicării cunoștințelor acumulate la clasă.  

În antiteză, Flipped Classroom este un model pedagogic, care funcționează opus modelului 
tradițional de predare – învățare – evaluare, bazat pe materiale multimedia sau documente digitale, în 
care un film scurt sau o serie de filme scurte sunt create de către profesori sau de către profesioniști 
în domeniul de studiu al elevilor, puse la dispoziția acestora prin intermediul platformelor de 
comunicare on-line pentru ca ei să le urmărească înaintea fiecărei ore, de acasă, bibliotecă, sau de 
oriunde au acces la internet, iar la clasă împreună cu profesorul discută temele materialului studiat, 
neclaritățile și aplică informațiile prezentate în film sau materialul primit în format digital.  

Cu alte cuvinte, putem spune că modelul Flipped classroom schimbă locul acțiunii, astfel 
predarea se face acasă, sau în alte spații cu acces la Internet, iar temele și aplicațiile se fac la școală 
împreună cu profesorul. 

În viziunea specialiștilor în educație Noora Hamdan, Patrick McKnight, Katherine McKnight 
și Kari M. Arfstrom (2013), prin utilizarea modelului Flipped Classroom, profesorii schimbă direcția 
de predare, de la predarea directă spre un grup mare de elevi, către predarea într-un spațiu de învățare 
individual cu ajutorul tehnologiei. Profesorii înregistrează și narează unele capturi de ecran 
(printscreen) pe care le pregătesc pe calculatorul personal, creează materiale video în care aceștia 
predau lecția, sau chiar distribuie elevilor materiale video de pe site-uri precum TED-Ed și Khan 
Academy.  

Învățarea reversată (Flipped Learning) a fost comparată cu învățarea online, blended learning 
și învățarea la distanță datorită componentelor sale video, însă există o diferență clară. Oblinger & 
Oblinger (apud Hamdan, McKnight et al, 2013) spunea că educația online, de exemplu, are loc numai 
la distanță, iar profesorul și elevul (studentul) nu sunt niciodată față în față. Orele care sunt după 
modelul Blended learning, au de asemenea, un element online, dar de obicei se produce în timpul 
orei la clasă, alături de contactul direct profesor – elev (Allen, Seaman, & Garrett, 2007, Ibidem ).  

  Experiențele studenților în sesiunile de întâlniri față în față variază, deși nu trebuie neapărat 
să difere de ceea ce se întâmplă într-o clasă normală (ibidem) 

Cadrul teoretic aflat la baza modelului pedagogic „Flipped Classroom – clasa reversată)”, în 
accepțiunea lui Jeremy F. Strayer, constă în două componente cheie: tehnologia educațională și 
activitatea de învățare, ambele având o influență majoră asupra mediului de învățare, așa cum reiese 
din diagrama de mai jos: 



Asigură 
oportunități pentru 

Influențează 
Influențează 

 

 
Sursa: Jeremy F. Strayer, Ohio State University 
 În opinia lui Chistopher Pappas (2013) prin utilizarea modelului Flipped Classroom, elevii sunt 

direct răspunzători de propria învățare.  
 
 
 
 Cei patru stâlpi ai învățarii reversate (Flipped 

Learning) – după Noora Hamdan, Patrick McKnight, 
Katherine McKnight și Kari M. Arfstrom (2013). 

 
 
ÎNVĂȚAREA REVERSATĂ PRESUPUNE 

UN MEDIU DE ÎNVĂȚARE FLEXIBIL  
Flipped classroom permite o varietate de modele 

de învățare; adesea profesorii rearanjează spațiul de învățare pentru a fi în concordanță 
cu lecția predată și cu modalitatea de lucru cu elevii precum grupuri de lucru, studiu 
independent, cercetare și evaluare. Ei creează un mediu flexibil în care elevii aleg unde 
și când să învețe. Profesorii care adoptă modelul pedagogic Flipped Classroom, acceptă 
faptul că în timpul orelor la clasă nu va fi liniște, elevii vor vorbi între ei și cu profesorul, 
spre deosebire de clasele normale unde este liniște iar elevii se comportă „civilizat”. 

 
ÎNVĂȚAREA REVERSATĂ NECESITĂ O SCHIMBARE ÎN CULTURA 

ÎNVĂȚĂRII 
În modelul pedagogic tradițional centrat pe profesor, profesorul reprezintă 

principala sursă de cunoștințe, profesorul este „cunoașterea pe scenă” (King, 1993), de 
exemplu unicul expert care furnizează elevilor informații, în general prin intermediul 
predării. În ceea ce privește modelul învățării reversate este caracterizat de o schimbare 
deliberată de la clasa orientată spre profesor către clasa orientată spre elev, în care timpul 

orei petrecut la clasă este dedicat explorării temelor în profunzime și creând oportunități bogate de 
învățare. Elevii, studenții nu mai sunt produsul instruirii, ci devin centrul învățării, al instruirii întrucât 

Învățare prin 

acțiune  

Flipped 

Classroom 

Mediul de 

învățare 

Tehnologia 
educațională 
Classro

Utilizează 



sunt implicați activ în formarea cunoștințelor prin intermediul oportunităților de participare și de 
evaluare a învățării care le oferă o înțelegere personală a noilor informații.  

 
ÎNVĂȚAREA REVERSATĂ NECESITĂ UN CONȚINUT  
INTENȚIONAL 
Profesorii care adoptă modelul pedagogic Flipped Classroom evaluează în 

permanență ce conținuturi să predea în mod direct și ce materiale ar trebui să pună la 
dispoziția elevilor pentru ca aceștia să le studieze singuri, în afara spațiului 
convențional dedicat învățării (clasa). Profesorii se gândesc întotdeauna la felul în care 
ar putea utiliza modelul Flipped Classroom astfel încât să îi ajute pe elevi sau studenți 

să obțină atât înțelegere conceptuală cât și fluență procedurală. Profesorii folosesc diverse metode 
pentru a maximiza timpul petrecut la clasă precum: strategii de învățare activă, învățarea bazată pe 
rezolvarea de probleme, peer instruction sau metoda Socratică depinzând de nivelul clasei și de 
tematica lecției. Dacă aceștia continuă să predea bazându-se pe abordarea centrată pe profesor, nimic 
nu se va câștiga (Huba and Freed, 2000). 

 
ÎNVĂȚAREA REVERSATĂ NECESITĂ CADRE DIDACTICE 

PROFESIONISTE 
Gojak (2012) a notat că întrebarea potrivită pentru profesori este să se întrebe dacă 

să adopte modelul învățării reversate, ci în schimb ar trebui să se întrebe cum pot utiliza 
permisivitatea modelului pentru a ajuta elevii să câștige atât înțelegere conceptuală cât 
și fluență procedurală atunci când se impune. În timpul orelor la clasă profesorii observă 
în continuu elevii oferindu-le feedback relevant și își reevaluează în permanență munca. 

Profesorii profesioniști sunt profesori reflexivi care relaționează unii cu ceilalți cu scopul de a-și 
îmbunătăți activitățile, acceptă critica constructivă și tolerează haosul controlat din clasă și nu în 
ultimul rând, rămân foarte importanți, ei acceptă un rol mai puțin vizibil într-o clasă bazată pe modelul 
Flipped Classroom.  

 
Componentele modelului pedagogic Flipped Classroom (după Pluslearning.com) 
 
Modelul clasei reversate presupune activități educaționale în două dimensiuni: 
a) dimensiunea virtuală sincronă sau asincronă, on-line 
b) dimensiunea sincronă, întâlnirile față în față.  
a) Instruirea în mediul virtual, on-line, presupune punerea la dispoziție de către profesor a 

materialului video care poate conține o expunere teoretică a cursului, o explicație teoretică sau 
practică, o demonstrație, de asemenea teoretică și/sau practică, un studiu de caz etc. Materialul astfel 
pus la dispoziția elevilor reprezintă baza pe care aceștia își construiesc cunoașterea – pe acea temă, 
unitate de învățare etc – prin studiu individual, documentare proprie sau de grup etc. 

b) Odată ajunși în clasă, elevii dețin deja fundamentul teoretic al temei studiate, iar la clasă vor 
desfășura activități de tipul discuțiilor cu profesorul sau între ei, vor putea aplica jocuri de rol (atunci 
când tema studiată le permite), dezvolta anumite abilități practice etc, toate fiind menite să le dezvolte 
capacitatea de înțelegere, de reflecție și evaluare a activităților, interacțiune socială (știind că un grup 
social este reprezentat de clasa de elevi), responsabilizare, conștientizare a procesului de învățare. 
Aceste întâlniri față în față din sala de clasă oferă elevilor beneficiul feedback-ului direct al 
profesorului astfel încât corecțiile și reglările procesului de învățare se produc în timp ce se 
construiește învățarea. 

 Dr. Sacha Kopp profesor la University of Texas din Austin, Centrul pentru Predare și Învățare 
propune o sinteză a celor două dimensiuni (on-line și la clasă, față în față) într-un tablou de ansamblu 
(vezi imaginea de mai jos) astfel încât se poate observa dinamica spațio-temporală a unei lecții după 
modelul Flipped Classroom. 



 
Sursa http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped 

 
 În detaliu, profesorul dr. Sacha Kopp prezintă în antiteză activitățile desfășurate într-o clasă 

care utilizează modelul pedagogic „Flipped Classroom” și o clasă care folosește în procesul 
educațional metode și modele pedagogice clasice. 

 

CLASA ÎNAINTE DE 
REVERSARE 

- VECHE – 
 

 

CLASA DUPĂ 
REVERSARE 

- NOUĂ – 
 

 

ÎNAINTE DE ORĂ 

Elevii primesc teme 
pentru acasă. 

Elevii sunt ghidați prin 
module de învățare care le cer 
să formuleze întrebări 

Profesorul își pregătește 
prelegerea 

Profesorul pregătește 
oportunități de învățare, 
construiește situații de învățare 

 

ÎNCEPUTUL OREI 

Informația pe care elevii 
o dețin asupra ceea ce urmează 
să se întâmple este limitată 

Elevii au în minte 
întrebări specifice care le 
ghidează învățarea  

Profesorul emite ipoteze 
despre ceea ce consideră că 
este important 

Profesorul poate anticipa 
când și unde elevii au nevoie de 
ajutor în procesul învățării 

ÎN TIMPUL OREI 

Elevii încearcă să 
urmărească fluxul, cursul 
lecției predate 

Elevii aplică cunoștințele 
și abilitățile pe care se așteaptă 
să le învețe 

Profesorul încearcă să 
treacă prin toate materialele 
propuse 

Profesorul ghidează 
procesul cu feedback și scurte 
prelegeri și explicații 

DUPĂ ORĂ 

Elevii încearcă să își facă 
temele, de obicei cu feedback 
întârziat 

Elevii continuă să aplice 
abilitățile de cunoaștere după 
ce au fost clarificate și au 
primit feedback 



Profesorul notează 
activități trecute, existând o 
întârziere între momentul în 
care se produce învățarea și 
evaluarea acesteia 

Profesorul postează orice 
explicații adiționale și resurse 
necesare și notează lucrările de 
calitate ale elevilor 

ÎN AFARA CLASEI 
(afterschool) 

Elevii au nevoie de 
confirmare cu privire la ceea ce 
au de învățat 

Elevii sunt echipați și 
pregătiți pentru a căuta ajutor 
acolo unde știu că au nevoie 

Adesea profesorul repetă 
ceea ce a spus deja la clasă, în 
timpul orei 

Profesorul continuă să îi 
ghideze pentru o înțelegere mai 
profundă 

Sursa: http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped 
 
De subliniat este faptul că acest model al clasei reversate poate fi utilizat cu succes și în 

învățământul online, întreaga activitate menită a se desfășura în clasa fizică, în prezența profesorului 
mutându-se în clasa virtuală de pe platforma de învățare a instituției școlare.  

http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE REALIZATE ÎN 

ANII DE PANDEMIE  
 

VIOLETA-ELENA IONESCU, PROFESOR GR.I LIMBA ENGLEZĂ,  
ŞCOALA EUROPEANĂ ,,ION CREANGĂ’’, BRĂILA  

 
Aş începe acest articol cu un citat care îmi place mult :,, Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru 

lumea de azi .Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum 
va fi lumea lor.Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ ( Maria Montessori,,Descoperirea copilului ’’) 

Activităţile actuale instructiv-educative sunt centrate pe individualitatea tinerilor, de aici şi 
nevoia de a folosi metode variate de predare în funcţie de personalitatea celor care urmează să fie 
abordaţi.Chiar şi în această perioadă extrem de dificilă pe care o trăim de un an şi câteva luni 
activităţile extracurriculare sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor pentru că ele pot schimba 
optica asupra vieţii şi pot orienta copilul spre un drum mai bun .Extraşcolarele online aduc bucurie şi 
entuziasm în viaţa copiilor, îi fac mai responsabili, îi pregătesc pentru viitor, îi ajută să socializeze. 
În septembrie am făcut o activitate dedicată Zilei Europene a Limbilor Moderne cu clasa a V a, la 
finalul lunii octombrie 2 ore pe Zoom cu clasa a IVa activitate de Halloween şi în aprilie o activitate 
dedicată Zilei Pământului cu clasa a VIa. Copiii s-au bucurat sincer că vorbim,, şi despre altceva ’’. 
Au realizat şi prezentat postere, au spus glume şi ghicitori, au făcut prăjituri de casă, ornamente pentru 
camera lor din materiale reciclabile şi au vorbit despre măsuri antipoluare. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare online a urmărit identificarea unor aptitudini, talente 
şi stimularea creativităţii.  

Alte activităţi extraşcolare în pandemie : 
-vizită la Muzeul de Istorie al oraşului cu grup de 6-10 copii, un mijloc de a preţui valorile 

culturale şi istorice ale zonei  
-vizionarea piesei de teatru,, Bădăranii’’ la Teatrul,,Maria Filotti’’ 
-participarea la concursuri şcolare online  
Concursuri precum,,Cangurul Lingvist’’,,, English, my love’’ sau,,All the world is a stage ’’pot 

oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând copiii să studieze în profunzime . 
Prin intermediul acestor activităţi elevii sunt îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, 

toleranţă faţă de ideile noi şi să înveţe să critice constructiv. Extraşcolarele bine pregătite sunt 
atractive, produc interes şi bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe. Ele urmăresc să menţină 
dezvoltarea copiilor iar cei de la primar descoperă într-un ritm intens formatul digital şi utilizarea 
acestuia în scop educativ. 

Atelierele online de arte frumoase stimulează empatia, comunicarea şi imaginaţia. Copiii pot 
improviza în această vacanţă de o lună un colţ special pentru creaţie şi pot evada din spaţiul personal 
printr-un curs online de pictură.  

Deasemenea, copiii ar putea agrea şi activităţi extraşcolare de turism virtual .Dacă vrem să-i 
ajutăm pe elevii noştri să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre comunitatea în care trăiesc, dar şi 
despre alte civilizaţii contemporane sau antice, le putem sugera să viziteze virtual un muzeu 
internaţional, un castel medieval sau o grădină zoologică. Putem combate plictiseala şi rutina prin 
activităţi online interactive ! 

Este important ca activităţile extracurriculare să aibă, pe lângă partea educativă, şi o parte 
distractivă, informală. 

 
Bibliografie : 
-Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, Editura Discipol, Bucureşti, 2000 
-logiscool.com /ro/blog/2019/activităţi –extraşcolare-copii 

  



 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CAMELIA CRINA IONIȚĂ 
 
 Anul școlar 2019-2010 a adus o mulțime de provocări, atât în plan personal, emoțional, cât și 

profesional. Cadrele didactice s-au văzut în situația de a se adapta cerințelor învățământului online 
din mers, fără prea multă susținere, nici materială, nici în ceea ce privește formarea profesională, cu 
precădere în prima jumătate a anului. Stresului legat de evoluția pandemiei și fricii de un virus 
necunoscut li s-a adăugat stresul adaptării metodelor de predare-învățare tradiționale la noile realități. 

 Cum ținem legătura cu elevii noștri? Cum parcurgem programa? Cum ajungem la sufletul 
copiilor prin intermediul unui ecran? Cum îi evaluăm? Ce mijloace tehnice sunt potrivite pentru 
exigențele procesului instructiv-educativ la distanță? Care sunt platformele educative online cele mai 
capabile să susțină un proces didactic performant? Care sunt aplicațiile cele mai accesibile elevilor? 
Toate acestea sunt întrebări la care a trebuit să răspundem.  

 Activitățile extrașcolare sunt acel segment al educației care transferă cunoștințele acumulate 
de către elevi în cadrul curriculumului formal în practică, ceea ce oferă elevilor deprinderi de a 
implementa în practică cunoștințele teoretice acumulate. 

 Activitățile extracurriculare sunt definite de către unii cercetători ca fiind „totalitatea 
activităților educative planificate, organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ sau în alte 
spații, în colaborare cu diverse organizații, având scop educațional, dar mai puțin riguroase decât cele 
formale și desfășurate în afara incidenței programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu 
scopul completării formării personalității elevului asigurate de educația formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalității acestuia.” (1) 

 Tocmai această rigurozitate scăzută recomandă utilizarea activităților extrașcolare în 
învățământul online mai mult decât în cel tradițional. Personal am simțit nevoia de a „îndulci” 
programa. Am optat pentru conținuturile mai apropiate de interesul elevilor și am folosit cu 
preponderență metodele de explorare și de acțiune simulată, toate în cadrul unor activități 
extrașcolare. 

 Cea mai îndrăgită activitate extrașcolară a fost turul virtual al muzeelor care, în condiții 
pandemice, și-au „deschis” porțile pe internet. De asemenea, anumite grădini zoologice au plasat 
camere live în diferite habitate, oferind acces direct pe pagina lor web. Copiii au putut observa, 24 de 
ore din 24, obiceiurile și comportamentul pinguinilor, leilor, maimuțelor etc. Opera Comică pentru 
Copii a avut o inițiativă lăudabilă: continuarea tuturor producțiilor și transmiterea acestora în regim 
profesional, online, live, la orele programate în stagiune. De asemenea, vizitatorii virtuali au avut 
posibilitatea să descopere lumea din spatele cortinei: cabinele actorilor și secretele unui machiaj de 
scenă. Baletul din Moscova s-a alăturat transmisiilor live cu spectacole nemuritoare. Televiziunile 
naționale au alocat, în mod extraordinar, ore destinate copiilor. Facebook-ul a propus nenumărate 
ateliere, experimente, cursuri, jocuri destinate copiilor. 

 Activitățile extracurriculare trebuie să fie privite ca un mod de desăvârșire, de dezvoltare 
emoțională, socială și intelectuală a elevilor. Pe parcursul școlii online, emoționalul elevilor a fost 
zdruncinat. De aceea a stat în sarcina noastră, a profesorilor, să aducem un echilibru, să îi ajutăm, să 
le facilităm tranzitul către o școală nouă. Lipsa de socializare impusă de păstrarea distanței fizice între 
oameni a fost compensată prin activitățile extrașcolare online. Elevii au învățat să colaboreze la 
distanță, să își lărgească orizontul prin intermediul experiențelor virtuale, să descopere noi domenii, 
să își îmbogățească bagajul de cunoștințe. 

 Desigur, au existat și activități extrașcolare sportive, organizate în parcurile din vecinătatea 
școlii, care și-au depășit cu mult scopul obișnuit: elevii au participat la activități fizice, dar, mai mult 
decât oricând, s-au bucurat de prezența față în față, au comunicat direct, și-au împărtășit impresii, s-
au ajutat reciproc în rezolvarea problemelor. 



 Am lăsat pentru final activitatea pe care doar o pandemie putea să mi-o scoată în cale. În dorința 
de a îmi dezvolta competențele digitale, am avut plăcerea să descopăr comunitatea cadrelor didactice 
din Republica Moldova prin intermediul Platformei educaționale online pentru cadre didactice. În 
cadrul acestei comunități am dezvoltat Proiectul transnațional Ursulețul de Pluș, în parteneriat cu 
Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău. Elevii mei și elevii moldoveni, în cadrul mai 
multor întâlniri virtuale, și-au împărtășit experiențe, tradiții, obiceiuri, s-au apropiat de conștiința 
națională mai mult decât oricând, au legat o frumoasă prietenie, au schimbat informații, s-au provocat 
reciproc în mod constructiv și, mai presus de orice, au depășit zâmbind provocările învățământului 
online și au strigat la unison: „Totul va fi bine!” 

 
 
 
 (1)- Țâru Carmen Maria, „Pedagogia activităților extracurriculare”- Suport de curs, p. 1. 

  



 
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV EDUCATIVE 

EXTRAȘCOLARE 
 

PROF. IONIȚĂ IONELATATIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308 

 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate 
de trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care 
participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. 
Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la 
clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, 
pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. 

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare.  

La rândul lor, cadrele didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extrascolare. 
 Excursia este una din activităţile extraşcolare frecvent folosită pt. cunoaşterea trecutului local, 

naţional şi chiar a unor zone de pe diverse meridiane ale globului pe bază de experienţă directă. 
Deosebit de eficace, excursia se poate organiza în toate localităţile ţării, pentru că nu există 

palmă de pământ românesc care să nu aibă mărturii ale trecutului dintre cele mai semnificative. 
Excursia, temeinic organizată şi pregătită, creează o atmosferă deosebit de favorabilă 

instrucţiei, educaţiei, formării complete a personalităţii elevului. 
Excursiile dezvoltă încrederea în marile posibilităţi ale omului, formează conştiinţa răspunderii 

şi demnităţii umane. 
Excursiile pot fi clasificate ţinând seama de mai multe criterii:de anotimp, de mijloc de transport 

si multele altele. Importanța organizării unei astfel de activități cu preșcolarii este net superioară 
oricarei ieșiri, pentru că astfel, copiii invață mult mai bine să socializeze, să se accepte, să comunice, 
și nu in ultimul rand cunoașterea locurilor splendide din țară. 



La grupa pe care o conduc, am organizat anual excursii, indiferent de nivelul varstei, iar 
rezultatele se vad de a lungul anilor, in dezvoltarea preșcolarilor. 

In concluzie, aceste activități sunt benefice atat copiilor cat și cadrelor didactice, in observarea 
copiilor. Ieșirile de orice forma din unitatea de invățămant ar trebui s afie o obișnuință, pentru toți.  

 
Jinga, Ioan; Istrate, Elena, (1998 ), "Manual de pedagogie", Ed. ALL, Bucureşti; 
Mihaela Jigău- "Curs de formare: Facilitator de învăţare permanentă în şcoală"- Tema 6: 

"Elaborarea ofertei de activităţi extraşcolare. Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun- Resurse 
pentru lectură şi informare" 

Nicola, Ioan, (1994 ), Pedagogie, E.D.P., Bucureşti; 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile 

extraşcolare", Cluj-Napoca 2007; 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact", Editura Polirom, 2002 
  



 

STRATEGIA STIMULĂRII MOTIVAŢIEI ÎNVĂȚĂRII LA COPIII CU 
CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE PRIN ACTIVITĂŢILE 

EXTRAŞCOLARE – ADAPTARE DE LA TRADIȚIONAL LA PERIOADA 
ONLINE 

 
PROF. IONIȚĂ SIMONA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPLACA 
JUDEȚUL SIBIU 

 
 Activităţile extraşcolare, prin diversitatea şi complexitatea lor, îmbunătăţesc considerabil oferta 

educaţională a şcolii, dar calitatea lor esenţială este aceea de a optimiza formarea şi întărirea relaţiilor de 
colaborare, cooperare între elevi, de prietenie, într-ajutorare şi, nu în ultimul rând, de stimularea încrederii 
în forţele proprii şi a dorinţei de reuşită. Astfel, concursurile şcolare, vizitele didactice, excursiile, 
proiectele educaţionale, serbările şcolare, etc. vin să-şi aducă contribuţia majoră atât pe plan formativ-
educativ, cât, mai ales, în formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor. 

În scopul socializării şi integrării copiilor cu nevoi speciale, completarea activităţilor educative şi 
terapeutice din şcoală se realizează cu aportul activităţilor extraşcolare. Scopul general al acestor 
activităţi este creşterea gradului de adaptare a copiilor la viaţa socială, mai exact, dezvoltarea autonomiei 
personale şi sociale, a comportamentului în grup, creşterea stimei de sine şi a stării de bine prin 
posibilitatea afirmării în grup, intensificarea implicării părinţilor în dezvoltarea relaţiilor dintre şcoală şi 
comunitate. 

Avantajul activităţilor extraşcolare constă în faptul că se creează diversitate în modul de lucru la 
clasă, dispare monotonia şi plictiseala, gradul de implicare şi motivaţia elevilor cresc, dispar anumite 
bariere în comunicare şi se asigură mai uşor un cadru de confort psihic necesar elevilor care se implică 
mai greu în rezolvarea sarcinilor la clasă.  

Din larga paletă a activităților extrașcolare, voi lua în discuție doar una dintre acestea, activitate 
extrem de apreciată de către toți elevii: serbarea școlară. Serbările şcolare au valenţe psihopedagogice 
deosebite în cazul tuturor copiilor, dar mai ales în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Este 
momentul când ei se pot afirma la fel de bine ca şi ceilalţi copii, iar bucuria afirmării pe scenă în faţa 
părinţilor, a colegilor şi cadrelor didactice este imensă. Serbările cu diferite ocazii prilejuiesc momente 
de înaltă trăire emoţională şi afectivă, dezvoltă mândria şi stima de sine, dar şi competenţe lingvistice, 
exersarea memoriei, cultivă simţul şi spiritul estetic. Acum se pot descoperi talente şi aptitudini care au 
stat în stare latentă, şi, care, odată provocate, pot deschide noi căi de dezvoltarea şi afirmarea 
personalităţii fiecărui copil. 

În mod tradițional acestea se desfășurau în sala de clasă, în CDI-ul școlii sau pe scena Căminului 
Cultural, dar, în condițiile pandemice actuale generate de SARV-COV 19, am fost nevoiți să ne 
adaptâm rapid și să pătrundem în mediul online, mediu aproape necunoscut la început, dar pe care am 
început să-l explorăm tot mai mult. Astfel, am descoperit cu ajutorul tehnologiei o ”lume” nouă, vastă, 
cu oportunitățile, avantajele, dar și dezavantajele ei.  



În ceea ce privește scenariul serbărilor, acesta a fost regândit, adaptat, pentru a împleti optim 
momentele directe (intervenții, replici, mișcare scenică) cu cele virtuale. În acest an școlar, am reușit 
să desfășurăm în mediul online, pe platforma Școala 365, două serbări școlare prilejuite de sărbătorile 

de iarnă, ”Oaspeți de seamă în casa bunicilor”... 
 
și 8 Martie ”De ziua ta, măicuță”.  
 

În urma acestor activități, am constatat cu 
surprindere și bucurie, că elevii cu cerințe educaționale 
speciale s-au integrat perfect în colectiv, au participat 
activ-emoțional, trăirile lor au fost intense, dar, mai 

ales, au depășit eventualele inhibiții, complexe sau bariere în comunicare pe care le-ar fi avut în mediul 
fizic. 
  



 
PAŞTELE – TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA DIFERITE POPOARE 

 
PROF. IORDACHE CAMELIA ELENA 

 
Paștele este o sărbătoare religioasă anuală de primăvară 

cu semnificații diferite, întâlnită în iudaism și creștinism. 
Unele obiceiuri de Paști se regăsesc, cu semnificație diferită, 
în antichitatea anterioară religiilor biblice, atingând astăzi o 
mare diversitate culturală, în funcție de particularitățile religiei 
adoptate. 

Sãrbãtorile Pascale poartã aceleaşi simboluri si 
semnificaţii ȋn ȋntreaga lume, ȋnsã ȋn fiecare regiune acestea se 
celebreazã prin obiceiuri si tradiţii diferite, ȋn funcţie de 
specificul locurilor. 

Germania: Ȋn Germania, Paştele se numeşte 
“Ostern”, denumirea fiind legatã de zeiţa anglo-saxonã a 
primãverii, Eostre. Copiii au aproximativ trei sãptamini 
de vacanţã de Paşte si, totodatã, nimeni nu lucreazã ȋn 
Vinerea Mare, Sâmbãta si Duminica. Cât despre 
obiceiurile culinare, majoritatea oamenilor mãnâncã 
peşte ȋn Vinerea Mare şi sâmbãta. De asemenea, ȋn 
regiuni din nordul Germaniei, se organizeazã un mare 
foc de Paşte. Evenimentul este foarte popular, motiv 
pentru care o mulţime de oameni se adunã şi stau in jurul 
lui. Focul de Paşte arde toate rãmãşiţele iernii şi, ȋn mod 
simbolic, sentimentele rele. Acest obicei existã şi ȋn Olanda.  

 
Franta: Ȋn Franţa, celebrarea Sãrbãtorilor Pascale porneşte din Vinerea Mare, cu o notã solemnã. 
Clopotele nu sunã timp de trei zile, ȋncepȋnd din Vinerea Mare pȋna ȋn Duminica Paştelui. Acesta este 
un semn de doliu ȋn amintirea faptului cã Hristos a fost rãstignit. De Paşte, copiii trebuie sa gãseascã 
ouale de ciocolatã ascunse de bãtrâni in case. 

Africa:ȊIn majoritatea statelor din Africa, ȋn timpul Sãrbãtorilor de Paşte, bisericile sunt 
decorate cu Vitenge si Kanga, haine confecţionate ȋn formã de fluturi, flori, copaci şi banane. Imnurile 
creştine sunt insoţite de bãtãi de tobe şi Kigelegele, sunete de ȋnaltã ţinutã moralã, realizate de femei. 
Dupã masa de Paşte, au loc dansuri tradiţionale ȋn afara bisericii. 

Olanda: Paştele ȋn Olanda este marcat de carnavalurile care preced perioada de post şi penitentã 
. Pregãtirile pentru carnavaluri ȋncep ȋncã din anul anterior ȋn cea de-a 11 zi a celei de-a 11 luni, când 
un consiliu de 11 persoane se ȋntâlneşte pentru a pune la cale programul carnavalurilor. Ȋn timpul 
carnavalurilor, olandezii participã la diverse petreceri, parade si baluri mascate. Ȋn fiecare oraş o 
persoanã este aleasã Prinţul Carnavalului si ȋi sunt ȋnmanate cheile urbei. Ȋn prima zi de Paşte, 

olandezii obisnuiesc sã ia masa ȋn familie. Masa este atent 
decoaratã de gospodine cu ouã colorate si flori de primãvarã. 
Nelipsitã din meniul tradţtional al olandezilor este 
„Paasbrood”, un fel de pâine dulce care conţine struguri şi 
stafide. 

Grecia: Prima ceremonie este ţinutã ȋn Vinerea Mare, 
cunoscutã ca si ziua coborârii trupului Mantuitorului de pe 
cruce. Catafalcul este scos din altar şi purtat pe strãzile 
oraşului, urmat de credincioşi cu lumânãrile aprinse. 

Sâmbãta Mare este dedicatã pregatirilor, iar atmosfera generalã este de voioşie si bunã dispoziţie, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83tori_religioase
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iudaism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://www.opiniatimisoarei.ro/wp-content/gallery/paste-germania/ghbf.jpg
https://www.opiniatimisoarei.ro/wp-content/gallery/paste-germania/ghbf.jpg


pentru cã se ştie cã nu a mai ramas mult timp panã la Ȋnviere. Bisericile sunt decorate de sãrbatoare, 
oamenii sosesc pe ȋnserat, având lumânãri, iar la miezul nopţii iau lumina şi işi spun „Hristos a 
ȋnviat!” (in limba greaca, „Christos anesti!”). 

Ȋn prima zi de Paşte, au loc, ȋr liber, diferite manifestãri de bucurie pentru Ȋnvierea Domnului, 
consumându-se supa de miel, friptura de miel, ouã, salate si prãjituri speciale. De asemenea, grecii 
mãnâncã o pâine rotundã (lipie), ornatã cu o cruce facutã din ouã roşii, care se numeste 
Christopsomon. 

Romania: Ȋn România cel mai rãspâit obicei creştin de Paşte este vopsirea de ouã roşii. Acestea 
sunt nelipsite de pe masa copioasã din prima zi a acestei sãrbatori şi face deliciul celor mici, care abia 
asteaptã sã le ciocneascã. In noaptea de Ȋnviere, credincioşii sunt ȋncurajaţi sã meargã la bisericã şi 
sã ia luminã. Ei trebuie sã aducã de acasã o lumanare, pe care o vor aprinde cu cea pe care o scoate 
pãrintele din altar. Lumina este simbolul Ȋnvierii. Ȋn Romania, toate familiile servesc la masa de 
Paşte carne de miel preparatã sub diverse forme. Fie cã este vorba despre fripturã sau drob, cei mici 
si cei mari se bucurã de carnea gustoasã. Mielul este simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat 
pentru a salva omenirea. 

 
 
 

  



 
OUI, JE PARLE FRANÇAIS!/DA, EU VORBESC FRANCEZĂ! 

 
PROF.: IORDACHE IOANA-ADELA 

ȘCOALA: LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC ”N. BOLCAȘ”, 
BEIUȘ, JUD. BIHOR 

 

 
 

 
 
Exemplu de bune practici în online 
Proiect educativ 
 
Proiectul se adresează copiilor din ciclul gimnazial, care studiază limba franceză la școală, ca 

limbă maternă sau limbă străină. 
Comunicarea într-o limbă străină este una dintre cele opt competențe cheie din Cadrul de 

Referință European. 
Acest proiect are menirea de a promova diversitatea lingvistică mondială, de a le forma elevilor 

o atitudine pozitivă față de limbile străine (îndeosebi limba franceză) și față de comunicarea 
interculturală, fie ea chiar și virtuală. 

Comunicarea virtuală s-a dovedit a fi în ziua de azi singura modalitate sigură de comunicare 
interumană, iar rolul nostru, al profesorilor este de a o promova în rândul elevilor și de a exploata tot 
ce poate ea să ne ofere mai bun. 

Scop:  
Educarea tinerei generații în ceea ce privește promovarea diversității lingvistice, dar și a 

valorilor culturale specifice fiecărei țări în parte. 
Obiective: 
*Promovarea comunicării în limba franceză (limbă de circulație internațională) 
*Promovarea valorilor culturale locale (specifice celor două țări implicate în proiect) 
*Promovarea turismului local 
*Îmbunătățirea capacității elevilor de a vorbi liber (Oral, Scris) în limba franceză despre ei, 

familie, prieteni, pasiuni. 
*Conștientizarea elevilor în ceea ce privește specificul locului natal: tradiții, obiceiuri, 

sărbători. 
*Dezvoltarea spiritului de echipă 

  



Grup ţintă:  
➢ direct: 12 copii din clasele a V a (A, B, C) de la Lic. Voc. Ped. N.Bolcaș Beiuș+12 elevi de 

la școala École des enfants du monde, Montréal (Québec) – elevii din cele două școli sunt elevi de 
11, 12 ani. 

➢ indirect: elevii școlilor implicate (în afara celor care vor avea un corespondent direct), cadre 
didactice in cele două școli, părinții elevilor, comunitatea locală. 

o Durata: 01.03.2021-31.08.2021 
o Conţinutul proiectului: 
- corespondență virtuală 
- expoziție 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  
Structură: 
 

Nr
. 
crt 

Activitatea Grup ţintă Terme
n 

Responsabil Rezultate Observaţii 

1. Constituire
a și 
organizarea 
echipei de 
proiect 
Înaintarea 
actelor 
pentru 
avizare 

Cadre didactice, 
elevi, membri 

Martie 
2021 

Ioana 
Iordache,  
Viorel 
Lucaciu 

Stabilirea 
echipei de 
proiect 
Avizarea 
proiectulu
i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Constituire
a 
”cuplurilor
” de 
coresponde
nți (elev din 
Beiuș/elev 
din 
Montreal) 

Elevii 
corespondenți 

Aprili
e 2021 

Ioana 
Iordache, 
Viorel 
Lucaciu, 
Antal 
Nicoleta, 
Iordache 
Bogdan, 
Cioloș 
Adina 

Schimb de 
mailuri  
(elevii 
realizează 
un 
text/filmul
eț de 
prezentar
e) 

- Activita
tea  

3. Lansarea 
proiectului 
pe site-ul 
Liceului 
Voc. N. 
Bolcaș din 
Beiuș 

Cadrele 
didactice din 
localitate/județ/ț
ară 
Comunitatea 
locală 

Mai 
2021 

Ioana 
Iordache 
Antal 
Nicoleta 

Promovar
ea 
imaginii 
școlii  

 

4. Promovare
a culturii 
locale 
(sărbători, 
tradiții, 
obiceiuri) 

Elevii 
corespondenți 

Iunie 
2021 

Ioana 
Iordache 
Cioloș 
Adina 

Schimb de 
mailuri  
(elevii 
realizează 
un 
text/filmul
eț de 
prezentar
e) 

 



5. Realizarea 
unei 
expoziții 
(tradiții, 
sărbători, 
obiceiuri 
locale) 

Elevii 
corespondenți, 
ceilalți elevi ai 
școlii 

Iulie 
2021 

Ioana 
Iordache 
Bogdan 
Iordache 

lucrările 
elevilor 
vor fi 
prezentate 
în cadrul 
unei 
expoziții 
(panșe, 
fotografii, 
machete, 
etc) 

 

6. Analiza și 
evaluarea 
proiectului 

Coordonatorii 
proiectului și 
echipa de proiect 

Augus
t 2021 

Coordonato
rii 
proiectului 
și echipa de 
proiect 

Raport de 
activitate 

 

 
Pe parcursul proiectului se va analiza modul de desfășurare a activităților prevăzute în calendar, 

pentru asigurarea unui mediu propice și pentru implicarea elevilor și cadrelor didactice. 
Se va realiza o expoziție cu corespondența copiilor și cu materialele realizate în vederea 

promovării valorilor locale. 
Evaluarea activităților se va face etapizat (la sfârșitul fiecărei luni), dar și la finalizarea 

proiectului. Coordonatorii și echipa de proiect vor analiza modul de desfășurare a activităților, vor 
discuta despre punctele tari și punctele slabe ale fiecărei activități, în raport cu obiectivele propuse, 
toate acestea fiind consemnate într-un proces-verbal, și la final în raportul de activitate al proiectului. 

Relațiile stabilite între elevi vor constitui un impuls în vederea continuării proiectului și anul 
viitor, precum și prelucrarea acestuia într-un proiect județean. 

Dezvoltarea prezentului proiect poate fi realizată prin: atragerea de parteneri, atragerea de surse 
de finanțare, expunerea lucrărilor elevilor în cadrul unor expoziții organizate de comunitatea locală 
și nu numai. 
  



 
"CLASA MEA DE ACASA" 

 
IORDACHE LAURA 

 

 
 

 
 
CLASA: a II-a B 
Profesor Pentru Ȋnvăţământ Primar: IORDACHE LAURA 
• Cum am organizat clasa? 
Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 

comunicare și colaborare online este Google. 
• Cum am ținut lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, am avut nevoie de trei 

tipuri de resurse: 
1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii: Zoom, Skype 
2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste 

sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și 
feedback din partea profesorului, dar al elevului: Google Classroom şi Kinderpedia 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 
formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, 
cât și ca teme de lucru pentru acasă: Twinkl România, didactic.ro, clasa mea.ro, 
ScoalaIntuitext.ro, Youtube, Quizziz, Padlet etc. 

• Cum m-am pregătit? 
Participarea la sesiuni de formare și webinare, pentru dezvoltarea competenţelor digitale/pentru 

utilizarea aplicațiilor utile pentru învățare online și comunicare mai bună cu elevii și părinții: 
- Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” Webinare deschise 

cadrelor didactice, cu tema instrumentelor de lucru online 
Utilizarea Teams/Office365”, Utilizare Google Classroom, Utilizare Webex, Utilizare Zoom și 

Livresq, Utilizare Google Meet; 
- Webinarul SELLification: "Educație Experiențială în Online" 
- "Kahoot! and Google Classroom" webinar 
- Webinarii gratuite ”De vorbă cu profesorii în sala de-acasă”-Ȋndreptar Digital 
- Online webinar: Mentimeter for the digital classroom 
- Webinar: Comunicarea online cu elevii - cum arată învățarea de acasă, cu Oana Moraru- 

Aspire Teachers 
  



 
• Activități-Exemple de Bune Practici 

„ ŞCOALA ALTFEL” ONLINE-16- 20 MARTIE 2020

  

 
Câştigarea celei de-a treia provocări #Baterel "Tricoul tău poate fi erou"  

Tricoul lui Chelaru Raul  
Participarea la evenimente pe platforma eTwinning 

 

 



Clasa Virtuala-Google Classroom şi Kinderpedia 

 
 

 
 

Ȋntâlniri online/Activităţi online ZOOM/SKYPE 

 

 



 
 

 
 
Impresii 
 După mai bine de o lună şi jumătate de la întreruperea şcolii, noi, părinţii elevei Ene Antonia 

din clasa a II-a B, clasa doamnei profesor Iordache Laura, dorim să ne exprimăm punctul de vedere 
vis-a-vis de desfăşurarea şcolii online. 

 Ȋn ceea ce ne priveşte, considerăm că lecţiile online sunt binevenite în această perioadă, 
deoarece elevii trebuie să conştientizeze că, deşi stau acasă, nu este vacanţă şi că trebuie să rămână 
conectaţi la toate activităţile / disciplinele şcolare. 

 Apreciem faptul că încă de la începutul,, stării de urgenţă”, doamna învăţătoare s-a preocupat 
de găsirea celor mai bune soluţii de comunicare cu elevii şi părinţii. 

 Astfel, în toată această perioadă copilul nostru nu a întrerupt legătura cu şcoala, a interacţionat 
live, a parcurs zilnic orarul şcolar şi a efectuat teme pe care la sfârşitul zilei le-a predat spre verificare, 
lucru de care suntem foarte multumiţi. 

 Deşi fiica noastră preferă,, mersul la şcoală”, în tot acest timp am văzut-o activă, pozitivă, 
interesată de a participa la lecţii, dornică de a-şi revedea zilnic colegii şi pe doamna învăţătoare, 
bucuroasă că a descoperit şi un alt mod de a face şcoală, drept pentru care lăudăm această iniţiativă 
şi o considerăm absolut necesară în această perioadă. 

Vă mulţumim, DOAMNA ȊNVĂȚĂTOARE pentru implicare şi devotament! 
 
Profesor Pentru Ȋnvăţământul Primar –Iordache Laura 

  



 
ROLUL BIBLIOTECONIMIEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
BIBLIOTECAR, IORDACHE LOREDANA 

 
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 
profesori, de aceea am propus sa prezentam in mediul online rolul biblioteconomiei in viata elevului 
de astazi ca activitate extrascolara online. 

Termenul de „biblioteconomie” vine din limba franceză „bibliotheconomie”, care la rândul său 
vine din „bibliotheque”- grecescul „biblioteke” cu „biblion”= carte și „theke”= cufăr, dulap. 

În România, termenul de biblioteconomie apare în anul 1862 într-o lucrare de-a lui Grigore 
Bengescu, unde menționează alături de arhivistică, diplomație și biblioteconomia. 

Așadar, biblioteconomia este disciplina care sistematizează ca ramură a bibliologiei, toate 
preocupările teoretice și practice având ca obiect biblioteca. Din această cauzăeste bine ca elevii să 
poată studia ca opțional această disciplină, ajutându-i să înțelegă mai bine rolul bibliotecii în viața lui 
și modul ei de alcătuire astfel gasindu-și mai ușor informațiile necesare în procesul de învățare. 

Astfel, ei vor înțelege că fiecare publicație(carte, revistă, ziar) și oricare document (hartă, 
diapozitiv, disc, etc) din colecția bibliotecii poartă ștampila unității școlare și numărul de inventar. 
Ștampila și numărul de inventar marchează intrarea publicațiilor în patrimoniul bibliotecii. Pe carte 
ștampila se aplică în mod obligatoriu:  

• Pe pagina de titlu 
• Pe ultima pagină imprimată 
• Pe foi pliante, hărți, ilustrații 
• În interiorul cărții pe o pagină cu număr fără soț stabilită de bibliotecar numită și pagină 

secretă(ex. 17, 1147, 217, 317, etc) 
Colecțiile bibliotecii trebuie organizate într-un sistem unitar, în care fiecare volum ocupă un 

loc bine determinat. Acest sistem face posibilă utilizarea cât mai bine a colecțiilor, intergrarea și 
regăsirea rapidă a oricărei publicații din biblioteca. 

Aranjarea fondurilor destinate accesului liber la raft se face după criteriul sistematic-alfabetic, 
care are la bază Clasificarea Zecimală Universală(CZU). Cele zece clase sunt: 

➢ 0. Generalități.Biblioteconomie și asistență Informațională. Informatică. Cibernetică. 
Managementul informațional. 

➢ 1.Filozofie. Psihologie. 
➢ 2.Religie. Teologie. Mitologie. Spiritualitate. 
➢ 3.Științe sociale. Sociologie. Politică. Afaceri și industrie. Economie. Drept. Statistică. 

Educație pedagogică. 
➢ 5.Științe naturale. Matematică. Astronomie. Biologie. Chimie. Ecologie. Fizică. 

Biotehnologie. Antropologie. 
➢ 6.Științe aplicate. Medicină. Tehnică. Inginerie. Tehnologie. Transporturi. Agricultură. 
➢ 7. Arte. Distracții. Sport. Muzică. Turism. 
➢ 8. Lingvistică. Literatură. Limbi și literature străine. Filologie.  
➢ 9. Geografie. Biografie. Istorie. 
Cum se stabileşte cota unui document? 
Indicele principal se stabileşte după conţinutul cărţii, potrivit celor 10 clase sistematice. De 

aici şi denumirea de cotă sistematic-alfabetică. 
Semnul de autor reprezintă un simbol literal şi numeric ce codifică numele autorului sau 

primul cuvânt din titlu, în cazul lucrărilor anonime sau colective. După stabilirea cotei, aceasta se 
trece pe carte( pe pagina de titlu, pe copertă, pe cotor, conform tradiției bibliotecii/ centrului de 
documentare și informare) și pe fișele de catalog (în colțul din stînga, sus) 



Tehnica de organizare si asezare sistematic-alfabetica a colectiilor este cea mai raspandita si 
practicata in bibliotecile publice in care accesul utilizatorilor este liber la raft. Aceasta procedura 
presupune gruparea și ordonarea publicațiilor pe criterii generale de conținut conform„Clasificarii 
Zecimale Universale” (CZU), iar în interiorul grupelor sau diviziunilor tematice selectate, așezarea 
în ordine alfabetică (A/Z) a intrărilor principale ( autori sau titluri anonime ), folosind tehnica 
elaborată de Ch. Cutter pe baza „Tabelelor de Autor”.  

Cu ajutorul unor instrumente de lucru ( Tabele sistematice CZU și Tabelele de Autor) acest tip 
de organizare-aranjare se concretizeazăîn practica bibliotecară prin elaborarea unui Tabel-schema de 
organizare-aranjare sistematic-alfabetică, personalizat pentru fiecare unitate bibliotecară, alcătuirea 
cotelor sistematic-alfabetice pentru titlurile de carte, înscrierea acestora în diverse instrumente și 
locuri (pentru regăsirea lor) și, în final, așezarea publicațiilor, prelucrate gestionar și cotate, în raft. 

Tabelul-schema de organizare-aranjare sistematic-alfabetică a publicațiilor la raft 
cuprinde o suită de indici tematici prescurtați, de cotă, selectați și ordonați conform Tabelelor 
sistematice CZU și semnificația lor (care nu este obligatoriu să fie identică cu cea din Tabele), 
componente care se vor înscrie pe indicatoarele și divizionarele de raft, iar în mod special, indicii 
tematici vor intra în componența cotei sistematic-alfabetice. 

Biblioteca reprezintă unul dintre spaţiile cele mai importante dintr-o instituţie şcolară, întrucât 
contribuie la apropierea tinerilor de lectură şi sprijină corpul profesoral în reuşita actului educaţional. 
Activitatea bibliotecarului şcolar nu poate fi concepută în afara ansamblului activităţilor educative 
specifice şcolii. 

Biblioteca şcolară reprezintă pentru şcoală o carte de vizită. Ca parte integrantă a sistemului 
informaţional naţional, biblioteca şcolară este o colecţie de documente (cărţi, reviste, ziare, materiale 
audio-vizuale şi alte suporturi informaţionale) cu caracter enciclopedic, adecvat nivelului şi profilului 
unităţii de învăţământ în care funcţionează biblioteca şcolară. Aşa cum afirmă Bernard Calenge, 
“gestionarea, dezvoltarea şi reînnoirea unei colecţii formează esenţa însăşi a meseriei de 
bibliotecar”, meserie pe care fiecare dintre noi, bibliotecarii, o dorim organizată după reguli şi 
principii comune. Dacă achiziţia înseamnă completarea colecţiilor, atunci calitatea acestora depinde 
de echilibrul pe care bibliotecarul ştie să-l realizeze între intrările în colecţii şi scoaterile lucrărilor 
uzate, fizic şi moral, ceea ce presupune coerenţă şi decizie, armonizarea acestora în interiorul 
bibliotecii. 

 Cititul îţi deschide un al treilea ochi, spunea Vladimir Nabokov într-un eseu. Acest ochi te 
familiarizează cu lumi imaginare care nu sunt ale tale, dar pe care mintea ta le străbate în libertate. 
Cititul este o artă. Cine ajunge să o practice se vindecă de singurătate. Pentru a deprinde arta cititului 
e nevoie de exerciţiu şi de răbdare, de pauză şi reflecţie, de seriozitate şi profunzime. Bucuria cititului 
te recompensează pentru tot felul de inconveniente şi frustrări ale vieţii cotidiene. Cititul este un act 
de formare a personalităţii umane, cu implicaţii pe care omul le va respecta de-a lungul vieţii 
  



 
ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE INTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI …ALTFEL 
 

PROF. INV. PRIMAR, IORDACHE MIHAELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BORCEA 

  
 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
cunoștințele însușite în cadrul orelor de curs și constituie un mijloc atractiv, activ-participativ de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si cultură diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi descopere elevii, 
să-i coordoneze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
- pregătirea copilului pentru încadrarea lui în societate. Realizarea acestor activități depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .  Activitatea 
extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic 
trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare 
al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor, participarea cu interes și curiozitate la realizarea sarcinilor. Copiii pot 
fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de 
teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare, lucrând și valorificând produse 
obținute prin efort propriu în cadrul unor ateliere meșteșugărești organizate cu diferite ocazii. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile 
noi, să-și dezvolte capacitatea de a descoperi modul de rezolvare a unor probleme nou apărute, 
precum şi posibilitatea de a critica constructiv și de a coopera în rezolvarea noilor situații de învățare. 
Înainte de toate, este necesar ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă 
în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, 
imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. Învierea Domnului este 
una dintre cele mai importante si mai frumoase sărbători ale creștinătății. Ea are darul de a 
aduce familia împreună si este încărcată de obiceiuri tradiționale dedicate lui Iisus Hristos. 
Indiferent de zonă, obiceiurile de Paște sunt multiple și sunt respectate an de an. De-a lungul timpului, 
vopsirea ouălor, drobul și mielul au devenit reprezentative pentru masa de Paște a fiecărui român. 
Fiecare dintre noi își aduce aminte cu drag de momentele din copilărie când, împreună cu părinții, 
mergeam la biserică în noaptea de Paște, ne adunam la masa de sărbătoare și ciocneam ouă roșii. 
Acum a venit rândul nostru să contribuim la formarea unor amintiri frumoase și calde pentru copii, 
despre sărbătorile de Paște. Încondeierea ouălor, decorarea casei cu flori, coacerea cozonacilor și 
decorarea lor, așteptarea Iepurașului de Paște încărcat de cadouri sunt doar câteva dintre tradițiile ce 
se perpetuează an de an cu ocazia acestei sărbători a creștinătății, izvor nesecat de inspirație pentru 
cadrele didactice în realizarea de activități extrașcolare cu elevii, motiv de împărtășire a cunoașterii, 
a talentului, a empatiei, a dorinței de implicare și dăruire.  Indiferent de modul de realizare al 
activităților extrașcolare, sincron, asincron sau față în față, acestea trebuie proiectate asfel încât să 
provoace interes, dorință de participare din partea elevior, să contribuie la formarea de competențe și 
să le ofere acestora posibilitatea de a interacționa cu lumea înconjurătoare. Se pot realiza activități în 



care să se împletească armonios utilizarea unor diferite platforme și aplicații educaționale, 
instrumente digitale, care ar trebui să se regăsească în recuzita fiecărui cadru didactic, cu strategii 
didactice activ-participative specifice activităților extrașcolare: șezători, proiecte, realizare de 
produse și obiecte din diferite materiale, dramatizări, concursuri, acțiuni de voluntariat, actiuni de 
ecologizare, ateliere meșteșugărești, expoziții cu vânzarea produselor realizate individual sau în grup, 
realizarea de cărți, de albume, de afișe, de felicitări digitale, de filmulețe pe diferite teme. Beneficii 
ale activităților extrașcolare:  

 Oferă elevilor posibilitatea să investigheze, să exploreze, să descopere lucruri noi, pe care să 
le asocieze cu aspecte deja cunoscute.  

 Chiar și elevii cu rezultate mai slabe la învățătură pot găsi în activitățile extrașcolare arii în 
care excelează, iar aceasta le crește încrederea în sine.  

 Oferă elevilor posibilitatea de a interacționa și cu alți copii de vârsta lor care au aceleași 
interese și cu care pot lega relații de prietenie.  

 Dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă, dar și spiritul competitiv.  
 Oferă o pauză binevenită, productivă, relaxantă și distractivă de la studiu și teme.  Ajută la 

o mai bună gestionare a timpului (care este definitorie pentru succesul în viață) prin găsirea unui 
echilibru optim între cursuri, teme și activități extracurriculare.  

 Promovează sănătatea mentală, emoțională și fizică.  
 
BIBLIOGRAFIE:  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAŞCOLARE  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TITICA IORDACHE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ALEXANDRU ODOBESCU 
JUD. CALARASI  

 
Activitatea extraşcolară este parte integrantă a procesului educativ care asigură în mare parte 

dezvoltarea armonioasa a elevului, ajutându-l să se dezvolte frumos, deschis, capabil sa se adapteze 
unor situaţii reale, sa pună în aplicare partea teoretică asimilată la cursuri. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
copiilor în ateliere, activităţi ce dezvoltă creativitatea, empatia, imaginaţia. În urma desfăşurării 
activităţilor în natură, copiii pot reda cu mai multa creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în 
cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile 
practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li 
se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse 
de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. E o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor 
extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 



Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al 
copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 
numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 
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STIMULAREA CREATIVITAŢII PRIN ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CAMELIA IORGOVAN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EFTIMIE MURGU” LUGOJ, JUD. TIMIŞ 
  
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Acestă lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  
În cadrul competiţiei globale, Uniunea Europeană şi-a propus ca scop crearea unei societăţi 

bazate pe cunoaştere. Un element fundamental îl contituie creativitatea. Astăzi, creativitatea 
reprezintă o bază fundamentală a calităţii educaţiei, una dintre premisele esenţiale ale performanţei. 
Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi cunoştinţele 
acumulate, oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, 
constituind un progres în planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, 
dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva deosebit. O altă 
calitate este voinţa, perseverenţa pentru a face o multutudine de încercări şi verificări. Pe lângă 
coeficentul de inteligenţă, un rol important în creativitate, îl au şi ereditatea, capacităţile intelectuale, 
aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural din care provin, efortul susţinut în pregătire. Cultivarea 
gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane. Stimularea creativităţii 
elevilor se poate realiza printr-o pregătire teoretică şi practică. Societatea modernă prin complexitatea 
şi flexibilitatea sa, solicită un model al personalităţii umane capabil să facă faţă cerinţelor secolului 
XXI, aflat într-o continuă schimbare. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii 
umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.Fără a nega 
importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, 
adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii tinerilor. Modelarea, formarea şi educatia tinerei generaţii cere timp şi dăruire. Oricât 
ar fi de importantă educaţia realizată în procesul de învăţământ timpul liber al elevului capătă alte 
aspecte decât cele din şcoală, având în vedere că numeroşi factori pozitivi sau negativi influenţează 
dezvoltarea acestuia.Activităţile extracuriculare organizate de şcoală au conţinut cultural, ştiinţific, 
artistic, sportiv şi oferă destindere, satisfacţie, recreere. Serbările organizate cu diferite ocazii creează 
bucurii, bună dispoziţie, încredere. Am organizat activităţi extraşcolare cu ocazia Sărbătorilor Pascale 
şi am observat comportamentul elevilor în online, care, împreună cu părinţii au realizat o activitate 
deosebită.  

Creativitatea partenerilor educationali cadru didactic- elev- părinte o putem regăsi în stilul de 
predare, în modul de implicare curriculară, extraşcolară, în comunicarea verbală şi non-verbală ceea 
ce înseamnă să devii un self-manager. Deosebit de importantă este atitudinea dascălului şi relaţia sa 
cu elevii. O atitudine autoritară poate duce la afectivitatea copiilor. Copiii nu îndrăznesc să pună 
întrebări, se tem de eşec, de răutăţi. E nevoie de un climat, destins, prietenos, armonios. Autoritatea 
profesorului trebuie să aibă la bază competenţa sa profesională, obiectivitate şi ţinută ireproşabilă. 
Profesorul trebuie să depisteze şcolarii cu potenţial creativ superior şi să le asigure acestora 
posibilităţi speciale de dezvoltare a capacităţii lor. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară oferă 
numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginaţiei, creativităţii. Spre exemplu în cercurile de elevi se 
pot exersa diferite metode de stimulare a imaginaţiei, cum ar fi brainstorming-ul. În formarea 
independenţei în gândire şi exprimare se impune a fi implicată şi familia, care trebuie convinsă că 
tutelarea excesivă împiedică dezvoltarea intelectului, manifestarea independentă a gândirii şi 
fanteziei copilului, factori esenţiali în dobândirea viitoare a unei autentice competenţe profesionale. 
Managerul activităţilor extracurriculare are misiunea de a coordona întreaga activitate şi de a creea 
mediul adecvat desfăşurării acesteia.În cadrul proiectului managerul trebuie să colaboreze cu elevii, 
să-i îndrume şi să-i încurajeze în realizarea obiectivelor şi să aibă în vedere finalizarea la termenul 



stabilit. Astfel elevii se obişnuiesc cu ideea că toate activităţile au termene, care trebuie întotdeauna 
respectate. Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni 
educative între factorii educaţionali. Are la bază satisfacerea nevoilor imediate, pe termen mediu şi 
lung ale partenerilor. Nevoia de schimbare determină şi schimbarea rolurilor într-o organiza-ţie, 
contractul de parteneriat reprezentând cadrul legal al realizării unui proiect în folosul comunităţii 
educaţionale. Proiectele de parteneriat se desfăşoară în timp şi spaţiu, dar importantă este schimbarea 
modului de a gândi, de a se manifesta al resursei umane implicate. Roadele proiectelor parteneriale 
sunt elevii şi modul lor de a se integra într-o societate supusă controlului social.  
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, IOSIF ANDREEA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,ION BASGAN”, FOCȘANI 
 
În aceasta perioadă, când societatea este pusă la încercare, noi, cadrele didactice, trebuie să 

creăm noi direcții, viziuni, alternative pentru elevii noștri, de fapt trebuie să creăm o educație altfel, 
într-un context altfel, pentru un elev altfel. Mediul online de învățare reprezintă provocări și resurse 
specifice, care presupun ca, atât profesorii, cât și elevii să se adapteze și să își schimbe modul de 
lucru. Învățare de la distanță reprezintă un șir de invenții noi și descoperiri, creativitate și comunicare 
eficientă și contribuie la consolidarea autonomiei învățării, la dezvoltarea abilităților de muncă 
independentă, la promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. Astfel, legat de conținutul 
educațional predat, putem afirma că tehnologia este considerată un intermediar, și nu un cadru de 
procesare sau de prelucrare a informației didactice într-un nou format, operație ce presupune o serie 
de competențe suplimentare didactice. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Pedagogul american, Bruner consideră că „oricărui copil, la orice 
stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă 
se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 
prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi 
mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Acestea joacă 
un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru 
succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

Am descoperit în această perioadă că, posibilitățile de a realiza activități extrașcolare online nu 
sunt limitate și se pot găsi alternative și resurse didactice online pentru desfășurarea acestora, în 
actualul context educațional. Pentru a realiza activități extrașcolare online, am folosit diverse 
platforme și websiteuri care ne pun la dispoziție diferite resurse educaționale. 

Elevii au avut posibilitatea să viziteze,,în regim virtual” o selecție impresionantă de muzee 
internaționale și expoziții interesante care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. Acest 
lucru i-a ajutat pe elevi să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice. La finalul fiecărei vizite, copiii au pus în aplicare ceea ce 
au aflat. De exemplu, au descoperit lumea păsărilor, în cadrul activității,,Vrei să știi mai mult despre 
păsări?”. Copiii au avut posibilitatea să lucreze grupat în camerele multiple ale platformei Zoom și 
au ales să facă ceea ce li se potrivește: să compună scurte poezii sau ghicitori despre păsări, să 
alcătuiască probleme de logică și matematică folosind imagini cu păsări, să cânte sau să compună un 
cântec despre păsări, să imite un dans al unor păsări, să deseneze sau să realizeze postere despre 
diverse păsări, folosind materiale reciclabile, să realizeze și să relateze o știre despre modul cum 
salvezi o pasăre, folosind diverse aplicații. 

National Geographic a creat un site destinat copiilor, unde se pot găsi quizz-uri despre istorie, 
articole despre artă, cultură, animale sălbatice și multe altele; BBC îi învață pe cei mici istorie, prin 
jocuri și puzzle-uri. Așadar, elevii au avut posibilitatea să descopere locuri, dar și informații,,, altfel”, 
chiar și să realizeze o călătorie în jurul lumii cu ajutorul tehnologiei. 

https://www.natgeokids.com/uk/


 Creativitatea este foarte importantă în dezvoltarea copiilor și am găsit și folosit diferite cărți ce 
pot fi colorate sau citite online, activități concrete de meșterit, cu materiale video și cursuri care 
deschid ușa către lumea abilităților practice. O vizită la o Bibliotecă virtuală i-a adus pe cei mici mai 
aproape de carte și de bibliotecă. Teatrul Țăndărică a pus la dispoziție în această perioadă, o serie de 
piese de teatru ce au fost vizionate online.Copil Creativ propune cărți audio online sau CD pentru 
dezvoltarea personală a copiilor, fișe descărcabile sau caiet de activități. Educația emoțională, 
financiară și alimentația sănătoasă sunt temele abordate, copiii învățând prin joc și joacă cum să-și 
gestioneze emoțiile și banii de buzunar și cum să aibă un stil de viață sănătos. 

Constatăm, așadar, că cele mai bune mijloace de învățământ, în acesată perioadă, au devenit 
platformele educaționale online și platformele de streaming, modalitățile cele mai potrivite pentru 
continuarea procesului educațional în acest context sensibil și, noi, devenim,,, altfel” de cadre 
didactice, care realizează o,,educație altfel”,,, într-un context altfel”, pentru,,un elev altfel”, așa cum 
menționam mai sus. 

Ca o concluzie, putem afirma că, întregul proces educațional online este o provocare pentru 
elevi și cadrele didactice și este nevoie de o atitudine deschisă și flexibilă, pentru a evalua corect ce 
funcționează și ce nu, pentru a încerca idei noi și pentru a învața din experiența altor cadre didactice. 
Învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, 
putem face progrese împreună și putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 
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 ȘCOALA ONLINE-ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI 
 

PROF IOSUB CLAUDIA LUISE 
LICEUL ECONOMIC ALEXANDRU IOAN CUZA 

PIATRA NEAMȚ 
 
Motto: 
“Principalul obiectiv al educatiei este acela de a forma oameni capabili sa realizeze actiuni 

noi, si nu numai sa repete ceea ce au facut generatiile anterioare-oameni care sa fie creativi, inventivi 
si cu dorinta de a investiga.” Jean Piaget 

 Intr-o societate a carei evolutie, in special tehnologica, cunoaste o accelerare puternica, 
utilizarea calculatorului in procesul de invatamant devine din ce in ce mai mult o necesitate. Nu 
trebuie sa ignoram faptul ca lucram cu generatii de elevi care detin abilitati digitale construite implicit, 
prin practici zilnice, generalizate, aproape obisnuite. „Alfabetizarea” digitală începe de la cele mai 
fragede varste, difuz, chiar din familie, si se invata… precum mersul sau vorbirea. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 
suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 
comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 
Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a 
acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și 
de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în 
acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate 
aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că 
totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe 
care nu am mai întâlnit-o până în prezent. Ca urmare, instituții guvernamentale, școli, ONG-uri și 
companii private, profesioniști ai educației și din zona tech s-au trezit la o masă rotundă a dezbaterilor 
(de cele mai multe ori online, la distanță) pentru a găsi soluții, punând la dispoziție expertiză, idei, 
resurse, portaluri, instrumente și platforme de elearning. Deși trebuie spus că nu întotdeauna viteza și 
cantitatea sunt și garanți ai unui proces de calitate, totuși putem vorbi aici în primul rând ca despre 
un context prielnic pentru reflecție și adaptare permanentă.  

Trebuie să recunoaștem din capul locului că: 
 • sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă în 

acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator;  
• curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități 

la distanță; 
• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe 

nevoile de sistem ale educației.  
În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, 

pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să fie 
văzute fie ca bariere fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții și decidenții educației 
încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, 
interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. În același timp, trebuie menționat că nu au existat (și, 
parțial, nu au fost posibile) măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile 
adoptate la nivelul unităților de învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe 
antrenante și memorabile de învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații în care perioada 



de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față de școală și, 
implicit, față de învățarea formală. 

Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de 
echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc. 
Tot acest tablou de elemente care interacționează la un nivel mai simplu sau mai profund a reprezentat 
contextul în care studiul de față a fost inițiat.  

 În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la 
nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la 
platforme online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse 
didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinat activității online, 
cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special. 
Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar 
pentru cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, 
pentru că decantarea acestor experiențe poate fi valorificată epistemologic prin sugestiile de 
optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a 
cadrelor didactice. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 
în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte 
frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui 
feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza 
contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de 
orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe 
profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid.  

Pentru educatori, proiectarea și desfășurarea de activități de învățare la distanță cu suport digital 
este un demers în care stăpânirea componentei tehnice contează cel mai mult. Aspectele pedagogice 
sunt, de asemenea, importante pentru realizarea unor situații educative eficiente.Elevii cu rezultate 
școlare bune și foarte bune au o obișnuință de a învăța care se păstrează și în acest caz. Ei sunt în mai 
mare măsură pregătiți să lucreze și să se dezvolte în spațiul online decât elevii cu rezultate medii și 
slabe la învățătură. Aici este un aspect interesant care confirmă situarea lipsei obișnuinței elevilor de 
a învăța cu ajutorul noilor tehnologii pe poziția secundă între dificultățile semnalate de cadrelor 
didactice pentru că, deși elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură au și ei acces la tehnologie, 
aceștia sunt mai puțin pregătiți să o folosească în scopul învățării. Este pe undeva replicarea în zona 
tehnologică a diferenței pe care Basil Bernstein o făcea între codul lingvistic restrâns și codul 
lingvistic elaborat. Dacă pentru elevii cu rezultate bune și foarte bune aderența la modul de învățare 
cu ajutorul tehnologiei este una de lungă durată (și astfel dispun de un cod tehnologic elaborat) pentru 
elevii cu rezultate școlare medii și slabe acest lucru este mai dificil (ei dispunând de un anumit tip de 
cod tehnologic restrâns, bazat în special pe utilizarea tehnologiei pentru scopuri de socializare și 
entertainment).  

Este evident că pentru acești elevi trebuie intervenit rapid, prin programe remediale și soluții 
directe care să găsească un efect de compensare a decalajului în pregătire. Este aparent surprinzător 
că deși așa cum am aprecia în mod firesc bullyingul înregistrează o scădere în observațiile efectuate 
de către trei sferturi dintre cadrele didactice, totuși mai mult de 1/5 dintre acestea consideră că 
închiderea școlilor nu a diminuat fenomenul bullying-ului. Ținând cont de faptul că interacțiunea față 
în față nu a mai fost posibilă în această perioadă, este clar că menținerea unui nivel constant de 
violență psihologică înseamnă că a crescut acest nivel în zona cyberbullyingului și astfel a 
„compensat” interacțiunea față în față. 



 În perioada actuală, accentul s-a mutat în direcția componentei tehnologice, iar multe din 
exemplele și resursele „de-a gata” care au circulat au deturnat atenția de la planificarea parcursului 
școlar și de la rezultatele așteptate ale învățării, rezultând adesea în sarcini de lucru disproporționate 
ca timp alocat și discordante prin raportare la programa școlară. Profesorii trebuie să aibă mai multă 
încredere în propriile competențe pedagogice și în valoarea acestora pentru proiectarea activităților 
de învățare la distanță – de exemplu, revizuirea planificării în funcție de nivelul propriei clase și 
posibilitățile elevilor; centrarea pe esențial, pe aspectele semnificative din curriculumul prescris; 
realizarea unei distincții între ceea ce se poate face online și ceea ce rămâne de făcut în sala de clasă. 
Un alt exemplu: pentru fiecare situație educativă, estimarea și precizarea duratei, evidențierea 
competențelor specifice vizate/ asocierea unor obiective educaționale precise, oferirea de suport 
(indicații complete pentru realizarea sarcinilor de lucru, clarificarea și precizarea manierei de 
comunicare de către elevi a rezultatului sau produsului activității) și feedback pentru temele trimise. 

Câteva măsuri transversale pot fi (re)aduse în agenda publică și calibrate prin prisma experienței 
acestei perioade:  

Centrarea pe calitate Centrarea pe mecanisme de suport, recomandări care să promoveze și să 
susțină calitatea procesului didactic, progresul autentic, interacțiunea și implicarea elevilor – și nu 
utilizarea unor platforme și instrumente digitale. Mai mult decât orice, trebuie eliminat în aceste zile 
riscul centrării pe tehnologie și al utilizării improprii, cronofage, disproporționate în raport cu 
rezultatele așteptate ale învățării. Ar trebui evitate recomandările de utilizare a instrumentelor 
tehnologice fără indicarea clară a cadrelor în care acel instrument tehnologic este eficient din punct 
de vedere didactic. Trebuie reamintite reperele pedagogice ale funcționării procesului de educație. 
Sunt de preferat reorientări către rolul programelor școlare în a (re)organiza un parcurs de învățare, 
în a decela ce e necesar, ce e util și ce poate fi eludat din multitudinea de materiale auxiliare și de 
sugestii de utilizare a diverse resurse,  

Implicarea experților O mai mare implicare a experților pe discipline (inspectori de specialitate, 
metodiști, ambasadori eTwinning/ școli eTwinning, ambasadori Scientix etc.) în formularea și 
promovarea răspunsurilor valide la probleme curente ale cadrelor didactice. Utilizarea grupurilor de 
cadre didactice de pe rețele sociale, cu largă participare, sau constituirea unor noi grupuri, în funcție 
de specializări și pe niveluri de învățământ, prin care experții ar putea să ofere sprijin direct, avizat, 
personalizat/ adaptat situațiilor particulare cu care se confruntă practicienii din sistemul de educație.  

Grupuri de suport focalizate Constituirea unor comisii și mecanisme (funcționale) prin care să 
se poată soluționa rapid situații și nevoi identificate în sistemul de educație. Apelul la experți din 
mediul academic și din cercetare pentru sprijin avizat – specialiști în pedagogie, în elearning și în 
diverse domenii de cunoaștere, care să analizeze, să propună sau să valideze propunerile de la cadrele 
didactice și din mediul privat.  

Extinderea ariei de acoperire educațională a instrumentelor și materialelor suport Analiza 
rapidă, centralizarea și punerea la dispoziția cadrelor didactice a soluțiilor de elearning existente, a 
resurselor educaționale deschise, instrumentelor și aplicațiilor online care pot fi utilizate pentru a crea 
situații de învățare eficiente asistate de noi tehnologii, acoperind adecvat niveluri de studiu, domenii 
de cunoaștere, situații diverse și nevoi particulare. În același timp, e necesară o creștere a relevanței 
pentru învățare a resurselor și instrumentelor propuse. Ministerul Educației și Cercetării ar putea face 
apel la competențele, bazele de cunoștințe și resursele acumulate prin proiecte de educație cu ajutorul 
noilor tehnologii. Foarte important, trebuie creat un mecanism simplu de „validare socială”, astfel 
încât cadrele didactice să poată valida propunerile MEC de instrumente și platforme, pe baza 
experienței de utilizare în activități didactice. 



 O bază de date cu RED Constituirea unui mecanism de colectare și de validare a resurselor 
educaționale deschise elaborate de cadre didactice, specialiști din mediul academic sau privat, resurse 
care să fie puse gratuit la dispoziția cadrelor didactice, elevilor, părinților. Implementarea unui 
instrument care să permită validarea socială a fiecărei resurse (profesionistă/ judecată expert sau pe 
baza experienței în utilizare) și accesarea prioritară a acelor resurse de calitate, relevante, centrate pe 
dezvoltarea de competențe.  

Un reper clar, pe termen lung Elaborarea unui set de politici educaționale dezbătute public și 
asumate pentru implementarea pe termen mediu și lung a măsurilor de informatizare reală a educației, 
care să ofere servicii de calitate tuturor categoriilor de elevi, incluzând omogen toate componentele 
sistemului de educație: formarea inițială și continuă, evaluarea instituțiilor și a cadrelor didactice, 
curriculum, proces de educație, managementul rețelei de instituții școlare, acces la Internet, conținut 
educațional în format digital, interoperabilitate (relațiile cu ONG-uri și companii edtech). 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IOVĂNESCU SIMONA MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE GÂRDA” MĂNĂȘTIUR, TIMIȘ 

 
 Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor 

noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Am acordat 
importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au 
fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental apartenenţei la 
colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile. Concursurile pe 
diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea oferă copiilor 
posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să 
confecţioneze modele variate.  

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. O 
mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică 
în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă și în orice mod, fie față în 
față , fie online. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 
necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin 
acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru 
viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 



sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi .  

 Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi 
organizate de către cadrele didactice. 
  



 
TEACHING ON-LINE 

STRATEGIES, EFFICIENT 
 COMMUNICATIVE METHODS 

 
 IRIMIA AURORA-LUCIA,  

 ȘCOALA “V. CRISTOFOREANU”, RM. SARAT 
 
 On-line teaching has its high and low points: being able to share the screen is the best part-- 

that can bring us closer and connect us. Teachers can also share documents and by sending a link to 
the students, they are able to fill in with the right verb, or the right verbal tense form, or they can draw 
lines while listening to a text.  

 I start my lessons making power point presentations which trace back in time the origins of a 
certain holiday: celebrated in December every year, if we talk about Christmas, or November, if I 
refer to the Thanksgiving Day. The students read and answer my questions on the topic. They like 
such kind of activities that give them the freedom to speak. I always encourage them to speak, to get 
them talking. SONGS are the starting point in my activities, especially with the little students in the 
2nd, or in the 3rd grade and they support everything that comes next. The students make fabulous 
Christmas cards, full of joy and color, no matter the fabric. They are also very eager to write letters 
to SANTA CLAUS, and we, the grown-ups relive our memorable moments in our past. Christmas is 
such a wonderful time of year! The teenagers also made a good impression on me when, during our 
on-line classes this year, I asked them to share the screen for us and play a famous Christmas song 
they like. I was impressed, they chose really nice and interesting songs. Some I knew, some did not, 
but it was a nice surprise and I still keep it in my heart. I came to know them better. They got high 
grades. These are great teaching strategies that work and support our efficient communicative 
methods.  

They are “forced’ to answer my every year question “What are you thankful for? Or I find 
interesting, nice quotations which I like and I hope to be a starting point for their essays. 

“Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns 
denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house 
into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today and 
creates a vision for tomorrow.” (Melody Beattie) Writing essays makes students more confident in 
their ability to use the language and develops their writing skills. Crosswords are also very funny and 
challenging. I often use them, too.  

 
  



 
 MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 
EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. IRIMIA MIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE STURDZA TECUCI 
 
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 
comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 
Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a 
acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și 
de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în 
acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate 
aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că 
totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe 
care nu am mai întâlnit-o până în prezent. Ca urmare, instituții guvernamentale, școli, ONG-uri și 
companii private, profesioniști ai educației și din zona tech s-au trezit la o masă rotundă a dezbaterilor 
(de cele mai multe ori online, la distanță) pentru a găsi soluții, punând la dispoziție expertiză, idei, 
resurse, portaluri, instrumente și platforme de elearning. 

Școala a trebuit să ,,meargă înainte” cu toate atributele și sarcinile ei: educație formală și non-
formală. Voi exemplifica mai jos câteva dintre tipurile de activități extrașcolare pe care le-am 
desfășurat pe parcursul perioadei de învățare online cu elevii mei, folosindu-mă de site-urile de 
specialitate, de filmulețe ,,culese,, de pe youTube (și alte surse) și apelând, evident, la sprijinul 
părinților elevilor în derularea acestor activități.  

I. EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE 
1.Reguli pentru o viață sănătoasă 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 
2.Spălatul corect al mâinilor 
https://www.youtube.com/watch?v=l_CHAirxAfI 
https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs 
https://www.youtube.com/watch?v=SW3cBk-jvA8&list=PLNWeGBu2T8-

CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=3 
3.Prietenii sănătății 
https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs 
https://www.youtube.com/watch?v=IFz80ErfvgE 
4.MM Reguli de igienă 
https://www.youtube.com/watch?v=PvAT4gRA2_I&list=PLNWeGBu2T8-

CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=8otcbF0sFLA&list=PLNWeGBu2T8-

CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=5 
5.Atelier practic 
Realizarea unei figurine haioase din fructe și legume 
II. EDUCAȚIA NUTRIȚIONALĂ PENTRU PĂRINȚI ȘI ELEVI 
1.Arta mâncatului inteligent  
https://www.youtube.com/watch?v=u5KmUdPMkCU 
2.Ce mâncăm la școală? 
https://www.youtube.com/watch?v=g35PI76IwDY 
3.Piramida alimentelor pe înțelesul copiilor  
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 
https://www.youtube.com/watch?v=Gjr9P9A66rQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.youtube.com/watch?v=l_CHAirxAfI
https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs
https://www.youtube.com/watch?v=SW3cBk-jvA8&list=PLNWeGBu2T8-CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SW3cBk-jvA8&list=PLNWeGBu2T8-CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs
https://www.youtube.com/watch?v=IFz80ErfvgE
https://www.youtube.com/watch?v=PvAT4gRA2_I&list=PLNWeGBu2T8-CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PvAT4gRA2_I&list=PLNWeGBu2T8-CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8otcbF0sFLA&list=PLNWeGBu2T8-CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8otcbF0sFLA&list=PLNWeGBu2T8-CkGtM31eUPa1RUDwrGqmCe&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=u5KmUdPMkCU
https://www.youtube.com/watch?v=g35PI76IwDY
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watch?v=Gjr9P9A66rQ


4.Atelier practic - De realizat o farfurie cu o gustare/mic dejun/prânz haios 
Alimente pentru copii: 
https://www.youtube.com/watch?v=4nsG7uy0IBQ 
5.Sănătate prin mișcare : cântece cu mișcări 
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=33s 
6.MM- Fructele 
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44 
III. SĂNĂTATEA MEDIULUI-EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 
1.Planeta Albastră, casa noastră 
https://www.facebook.com/florentina.golea/videos/1579349928883631/ 
https://www.youtube.com/watch?v=G3FlwVoLTK8 
2.Aventuri cu Paxi 
https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co 
https://www.youtube.com/watch?v=zHR-t3ZfBjw 
3.Vizităm zone planeta albastră 
https://www.mozaweb.com/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d 
 
Aplicație practică- 
 
1)Realizarea unui filmuleț cu un gând pozitiv pentru Planeta Albastră, pentru oameni,  
2)Realizarea unui proiect: Sistemul Solar ( plastilină, desenat și colorat, din materiale 

reciclabile etc) 
https://www.youtube.com/watch?v=wAJg6aKqLBk 
https://www.youtube.com/watch?v=rkdnqz5PKX0 
https://www.youtube.com/watch?v=Cxv_kxq5vlg 
 
Toate aceste activități desfășurate cu elevii mei au contribuit la menținerea unei stări de 

,,normalitate” , la antrenarea elevilor, părinților acestora – uneori a fraților, bunicilor- în activități 
antrenante și interesante care i-au motivat și stimulat pentru descoperirea de lucruri noi , i-au ținut în 
conexiune cu colegii, cu cadrele didactice. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4nsG7uy0IBQ
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44
https://www.facebook.com/florentina.golea/videos/1579349928883631/
https://www.youtube.com/watch?v=G3FlwVoLTK8
https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co
https://www.youtube.com/watch?v=zHR-t3ZfBjw
https://www.mozaweb.com/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d
https://www.youtube.com/watch?v=wAJg6aKqLBk
https://www.youtube.com/watch?v=rkdnqz5PKX0
https://www.youtube.com/watch?v=Cxv_kxq5vlg


 
PROIECT EDUCAȚIONAL 

CEA MAI FRUMOASĂ FOTOGRAFIE DE PAȘTE 
 

PROF IRIMIEȘ MARIA-CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” CLUJ-NAPOCA 

 
Proiectul educațional „Cea mai frumoasă fotografie de Paște” este un proiect educațional 

realizat împreună cu elevii și părinții. În cadrul desfășurării acestui proiect sunt încurajați și părinții 
să se implice active în realizarea materialelor împreună cu elevii.  

Această sărbătoare reprezintă o ocazie potrivită de a-i învăța pe copiii noștri, pe elevii noștri 
despre ceea ce înseamnă Paștele. Mai mult decât timp de relaxare, de desfătări culinare, ea înseamnă 
mai mult decât orice iubire, gânduri bune, preocuparea pentru cel de lângă noi, înseamnă esența 
profundă a dragostei divine.  

Am propus organizarea proiectului tematic-educațional „Cea mai frumoasă fotografie de 
Paște”, proiect care să unească relația profesor-copii-părinți. Le-am propus elevilor să realizeze o 
fotografie specifică sărbătorilor pascale (masa de Paște pe care au aranjat-o împreună cu părinții, 
ouăle vopsite, prăjituri, decoruri etc.). Astfel, cu fotografiile realizare, în prima săptămână de după 
vacanță, să putem organiza o mini expoziție de fotografie. În cadrul acestei activități sunt invitați 
părinții și cadrele didactice. Scopul acestei activități este implicarea elevilor în pregătirea preparatelor 
culinare și petrecerea timpului alături de familie. 

Prin derularea acestui proiect am urmărit atingerea următoarelor obiective: 
- dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a semnificației sărbătorilor de Paște, a 

obiceiurilor și tradițiilor, precum și stimularea curiozității pentru investigarea unor aspecte importante 
din această perioadă importantă a anului; 

- formarea la elevi a deprinderilor artistice; 
- stimularea spiritului de colaborare între membrii familiei; 
- stimularea relaţionării elev-elev, elev-părinte, elev-cadru, părinte-cadru didactic. 
Pentru desfășurarea proiectului am urmat trei pași importanți: 
1. Proiectarea 
În această etapă, în cadrul orei de dirigenție, i-am informat pe elevi despre activitatea pe care 

m-am gândit să o desfășurăm și am stabilit de comun acord modul de realizare al acesteia. Am luat 
împreună decizia de a realiza o expoziție online cu fotografii specifice sărbătorilor pascale.  

2. Implementarea 
În această etapă am parcurs toți pașii stabiliți în etapa precedentă.  
Elevii au realizat fotografiile, iar în prima oră de dirigenție de după vacanță le-au prezentat. 
3. Evaluarea  
Elevii s-au bucurat foarte mult de aprecierile primite din partea părinților, a cadrelor didactice 

și a celorlalți colegi. În același timp, au învățat cât de important este să îți ajuți părinții și să îți petreci 
sărbătorile în familie. La finalul activității elevii au primit o diplomă de participare. 

Fotografii realizate de către elevi: 

 



 
  



PARTENERIATUL CU FAMILIA – VECTOR DE SUCCES AL 
EDUCAȚIEI TIMPURII 

 
PROF. ANA-MARIA IRINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 IAȘI 
 
În ultimii ani asistăm la validarea pe scară largă a importanței educației timpurii conturând 

particularități ale educatului sau ale contextului de formare cât și oportunitatea intervenției timpurii, 
a strategiilor și a soluțiilor propuse. Experiențele practice și cercetările din întreaga lume reflectă 
nevoia de accesibilitate, dar și de calitate în ceea ce privește abordarea serviciilor în educația timpurie. 

Conceptul de educație timpurie - ET (early education - EE) vizează acțiunea multidimensională 
și multifactorială a modelării persoanei în intervalul cuprins între naștere și momentul intrării la 
școală, 6, 7 sau 8 ani, în funcție de țară.  

În 1990, Conferința Mondială de la Jomtien care a avut ca obiectiv Educația pentru toți, 
transmitea ca mesaj principal faptul că învățarea începe de la naștere și se derulează pe tot parcursul 
vieții. Conferința a evidențiat necesitatea corelării domeniilor sănătății, a nutriției și a igienei, a 
protecției sociale cu sfera educației, o educație bazată pe conceptul de dezvoltare cognitivă și 
emoțională a copilului, urmărind valorificarea la maximum și într-un context optimizat a potențialului 
acestuia. 

Palier al învățării cu efecte esențiale pentru dezvoltarea ulterioară a individului, educația 
timpurie trebuie conturată sub forma unui context existențial complex ce cuprinde familia și 
instituțiile specializate de tipul creșelor, grădinițelor și implicit un ansamblu de resurse umane și 
materiale centrate pe formarea personalității copiilor. O astfel de abordare, multidisciplinară, 
preocuparea pentru sănătatea, nutriția, educația și protecția copilului, din perioada prenatală până la 
începerea școlii, la care se adaugă conceptul de parentalitate, plasează principiile educației timpurii 
la baza dezvoltării holistice a copilului. De asemenea, se evidențiază clar importanța părintelui și a 
familiei în cercul educațional, acesta fiind partenerul-cheie în relația familie-grădiniță, hotărâtoare 
fiind în acest context și comunitatea.  

Copilul are nevoie de un mediu sănătos, de o alimentaţie adecvată şi de dragoste şi atenţie din 
partea familei sale. Sunt condiţii necesare pentru o persoană sănătoasă mai târziu. Mediul în care 
copilul se dezvoltă şi stimularea pe care o primeşte sunt hotărâtoare pentru fiecare în parte. 

În ultimii ani s-a evidenţiat o creştere a interesului pentru educaţia timpurie şi s-au realizat 
practici şi politici care să ajute la implementarea acestei abordări în societatea românească. Conform 
Ecaterinei Vrăşmaş (2012), educaţie şi îngrijire timpurie pentru dezvoltare constituie un concept şi o 
orientare actuală care încearcă să dea răspunsuri la neliniştile şi descoperirile referitoare la noile 
generaţii. Autoarea completează că este vorba în acelaşi timp, de o disciplină nouă de studiu care 
combină elemente din mai multe câmpuri de cunoaştere şi acţiune şi care include: stimularea copilului 
mic, sănătatea, nutriţia, educaţia timpurie, dezvoltarea comunităţii, dezvoltarea femeii, psihologie, 
sociologie, antropologie, dezvoltarea copilului, şi chiar economie. 

Instituţiile de educaţie nu se pot substitui familiei, ci o sprijină şi contribuie la dezvoltarea 
relaţiilor intra şi extra familiale. Educaţia timpurie se preocupă de extinderea strategiilor de stimulare 
şi dezvoltare a copilului şi în familie. Aceasta prevede parteneriate active cu părinţii copiilor, în aşa 
fel încât aceştia să continue acasă ceea ce se realizează la creşă sau la grădiniţă şi chiar să-şi 
îmbunătăţească practicile parentale. Familia şi comunitatea trebuie să participle activ şi eficient încă 
din primul an de viaţă a copilului la creşterea, îngrijirea, sănătatea şi educaţia copilului şi până la 
intrarea lui la şcoală. 

Educația timpurie a copilului are obiective ce evidențiază importanța sa pentru dezvoltarea 
copilului precum dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității copilului prin propriile forțe și cu 
ajutorul creativității sale; dezvoltarea limbajului, a abilităților sociale, a capacității de a interacționa 
cu cei din jurul său, atât adulți, cât și copii de toate vârstele; dezoltarea emoțională, a abilității de a-
și conștientiza emoțiile, de a și le exprima atunci când este cazul sau de a și le controla în situații 



dificile; dezvoltarea unei imagini de sine pozitive și a unei încrederi în sine puternică și dezvoltarea 
pasiunilor, a aptitudinilor și a atitudinii necesare pentru a ajunge un adult liber și responsabil.  

Există multe studii care ne arată o rată de succes crescută pentru copiii care au parte de o 
educație timpurie de înaltă calitate. Aceste programe sunt o cale foarte bună de a continua procesul 
de învățare într-un ritm susținut și sigur. Educația timpurie are însemnate beneficii care îi ajută pe cei 
mici să aibă succes la scoală, la locul de muncă și în contextul social și civic. 

În concluzie, toate etapele de dezvoltare la vârste timpurii, beneficiile, și implicațiile ulterioare 
în viața individului așază educația timpurie ca pion central în dezvoltarea holistică a copilului. Este 
important însă să privim această dezvoltare ca pe un întreg și să îl ajutăm pe cel mic să treacă prin 
toate etapele unei dezvoltări sănătoase și armonioase. Familia este cea care pune bazele acestei 
educații timpurii încă de la naștere, în timp ce creșa și grădinița reprezintă medii ideale de formare a 
personalității celui mic prin participarea la diverse jocuri și activități care vor crea reale contexte de 
învățare și ocazii de a-i crește încrederea în sine și să îl ajutepe copil să interacționeze cât mai eficient 
cu cei din jurul său.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
CADRU DIDACTIC: ISAC – MARIŞESCU OANA MARIA 
LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL”, TIMIŞOARA 

 
 Impactul pe care l-a avut şi continuă să îl aibă pandemia asupra sistemului de educaţie este 

adânc resimţit de către toţi cei implicaţi. Încă de la începutul acestei perioade a fost nevoie de o 
digitalizare accelerată, de readaptarea curriculum-ului la predarea online şi o intensă pregătire a 
cadrelor didactice pentru un nou mod de susţinere a orelor. 

 Această perioadă a avut cu siguranţă un impact psihosocial negativ asupra tinerilor la nivel 
mondial, acesta fiind efectul nesiguranţei, anxietăţii, izolării, lipsei în anumite cazuri a mijloacelor 
electronice necesare pentru participarea la şcoala online. Consider însă ca acum mai mult ca 
nicioadată cadrele didactice din întreaga lume s-au unit, cei cu mai multă experienţă în predarea online 
venind în ajutorul celor care aveau să experimenteze această modalitate de mijlocire a actului educativ 
pentru prima dată. Solidaritatea a avut un rol extrem de important, astfel că au fost împărtăşite idei, 
trăiri, metode de lucru, s-au prezentat aplicaţii şi intrumente digitale menite să diversifice actul 
predării, făcându-l atractiv pentru elevi, care mai mult ca niciodată aveau nevoie de acest lucru. 
Motivaţia elevilor a reprezentat prioritatea numărul unu în realizarea unui act educaţional de calitate. 
O schimbare de o asemenea amploare era, după părerea mea, necesară în învăţământul românesc. 

 Multe cadre didactice s-au întrebat însă cum anume vor putea, pe lângă susţinerea orelor 
propriu-zise de predare, să desfăşoare activităţi extraşcolare cu elevii. Fiecare dintre cei implicaţi în 
actul predării participa de acasă, din faţa unui monitor sau display, întâlnirea faţă în faţă fiind total 
exclusă. În cazul majorităţii şcolilor din România urma ,,Şcoala altfel”, astfel că această perioadă a 
reprezentat o mare provocare pentru noi profesorii. Nu doar că trebuia să pregătim o serie de activităţi 
pentru elevi, ci era necesar ca acestea să îşi atingă scopul. În calitate de profesoară şi dirigintă m-am 
găsit în aceeaşi situaţie, astfel că am început să mă documentez. Ideile nu au întârziat să apară, iar 
rezultatul a fost neaşteptat. Voi enumera câteva din activităţile desfăşurate cu elevii mei anul trecut 
şcolar şi câteva dintre aplicaţile digitale utilizate în vederea diversificării activităţilor extraşcolare.  

 Unul dintre momente a constat în realizarea în mod direct cu elevii, pe platforma Zoom, a unui 
concurs de tricouri personalizate, care s-a desfăşurat timp de două ore cu o pauză de zece minute. 
Temele au fost diverse, printre care şi cea legată de perioada grea prin care treceam. Astfel unii elevi 
au ales să transmită atât mesaje de încurajare, cât şi mesaje care priveau respectarea măsurilor impuse. 
Cele mai bune tricouri au fost premiate. Toţi elevii însă au primit laude pentru creativitate şi implicare. 
Voi ataşa mai jos câteva poze cu rezultatele acestora: 

 

 
 O altă activitate, care s-a potrivit cu faptul că desfăşuram şcoala online, iar elevii aveau la 

îndemână cele necesare, a fost ,,Gătitul pe negustate”. Nu m-am aşteptat ca elevii să fie atât de 
implicaţi şi de pricepuţi în ale gătitului . Fiecare copil şi-a înregistrat momentul, iar majoritatea au 
fost chiar dispuşi să apară în clip nu doar cu vocea. Naturaleţea de care au dat dovadă pe parcursul 
filmării m-au uimit atât pe mine, cât şi pe colegii mei profesori, care au făcut parte din juriul online. 
Voi ataşa câteva capturi, deşi mi-ar fi plăcut să puteţi vedea filmările, care au fost neaşteptat de bine 
realizate: 



 
 Alte activităţi extraşcolare desfăşurate au fost realizate cu ajutorul unor aplicaţii digitale 

precum EdPuzzle; Coogle; Kahoot; JeopardyLaps; LearningApps; Book Creator; Learning Snacks şi 
au constat în diferite jocuri în limba germană, încadrate la activitatea ,,Deutsch mal anders” – 
“Germana predată altfel”, activităţi care le-au făcut mare plăcere elevilor. Copiii mai pricepuţi au 
realizat filmuleţe cu oraşul, ,,Timişoara de la fereastra mea”, cu toţii făcând poze sau scurte 
înregistrări pe care apoi le-au editat într-un clip de câteva minute. 

 Implicarea şi dăruirea profesorului în actul de predare, indiferent de context şi obstacole, sunt 
vitale. El este primul în măsură să faciliteze elevilor informaţia prin orice mijloc posibil, rămânând 
totodată un model de ambiţie şi perseverenţă. 
  



 
 UN PAȘTI… IN PANDEMIE 

 
 PROFESOR ISAROIU AURELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU-PITEȘTI 
 
 Ce vremuri trăim!!….De neimaginat pentru unii dintre noi.Să se închidă școlile.Să nu putem 

merge la spitalul dorit.Să stăm închiși în casă.Să nu putem mânca la restaurant, să nu participăm la 
spectacole, nunți și alte petreceri. Să nu putem circula pe străzi noaptea.Să purtăm mască.Totul este 
anormal și cu efecte pe toate planurile: economic, social , psihologic și emoțional.Cum să ții un copil 
să nu se joace în locuri special amenajate , să nu interacționeze cu alți prieteni de vârsta lui?Cum să 
își trăiască el copilăria frumos? 

 Școala este locul cel mai bun pentru a putea dobândi cunoștințe noi dar și pentru 
socializare.Cred că elevii cu greu fac față acestor schimbări majore.Stau ore întregi în fața 
calculatorului sau tabletei.Aceasta este noua modalitate de a dobândi cunoștințe.  

 Profesorii adaptează conținuturile la predarea în online.Fac cursuri rapide încercând să afle 
metode de a putea capta atenția și a se face înțeleși. 

 Odată cu primăvara vine și marea sărbătoare a creștinilor Paștile.Este momentul cel mai 
important și mai frumos, plin de semnificații și trăiri sufletești.El este acum….altfel.Cum să ne putem 
bucura cu toții de mircolul învierii acum când nu este permisă participarea la biserică decât un număr 
redus de persoane ?  

În vremuri normale se mergea la școală, la biserică, la spovedit, la împărtășit , la denii…. 
Activitățile extrașcolare au în această perioadă un rol foarte important.Ele ar trebui să elimine 

monotonia și să implice elevii în activități practice. 
 Acum , se poate propune elevilor realizarea altor lucruri.Ca activitate extrașcolară ar putea 

fi….vopsitul de ouă și prezentarea acestora….colegilor, în online.Coșulețul de ouă de Paști al 
familiei.În condiții normale nu se putea vedea , dar, acum, se vede și se admiră.Iată și un lucru frumos 
.Fiecare să își aducă contribuția la personalizarea și înfrumusețarea acestuia.Poate exista chiar și o 
prezentare a ….ouălelor, colorate, pictate, desenate, selectate. 

 Așa fiecare își descoperă talentul și se bucură de eveniment prin participare directă.Ar putea fi 
spectaculos rezultatul. 

 Coșulețul împodobit cu iarbă artificială, cu fundițe și floricele viu colorate și plin cu ouă 
vopsite și decorate în toate culorile este punctual de atracție al momentului. 

 În felul acesta petrecem și împărtășim bucuria Paștilor alături de ceilalți, așa cum eram 
obișnuiți. 

 Sperăm cu toții că lucrurile se vor schimba cât mai repede și vor reveni la normal . Astfel, vom 
putea să ne bucurăm de toate lucrurile frumoase, alături de cei dragi, prieteni și colegi . 
  



 
 EXEMPLE DE ACTIVITATI EXTRASCOLARE ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR ISPAS GABRIELA LOREDANA  

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului pentru 
aceasta perioada pandemica , pe care o traversam. Descoperim alături de ei activitati interesante care 
ii vor menține activi și curiosi, și care le vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru 
un viitor promitator. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii 
continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să se dezvolte sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să-i oferim copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Poate descoperim un mic pictor, 
un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratory. Dacă vrem să-i ajuțam pe copiii 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează un muzeu nou 
sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. 

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare care 
implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se 
pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru 
tot parcursul vieții. 

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef. 
  



ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE-  
UN PAS SPRE SUCCESUL ŞCOLAR ÎN PERIOADA PANDEMICĂ  

 
PROF. ELENA ISTRĂTESCU 

GRĂDINIȚA ”101 DALMAȚIENI”, BUCUREȘTI 
 
 Perioada pandemică a creat o situație tensionată și la nivelul sistemului de învățământ. Trecerea 

de la învățarea prin prezența fizică la ore, la sistemul de cursuri online a fost o noutate atât pentru 
cadrele didactice, cât și pentru preșcolari/elevi. Fiecare dintre aceștia au trebuit să se conformeze 
noilor cerințe, să se familializeze cu tot ce aduce nou această etapă de învățare online.  

 Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la 
orientarea fiecăruia către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia în 
care se va putea realiza optimal. Incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cât mai timpurie 
a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. 

 Diferiţi specialişti fac diferite clasificări ale activităţilor extracurriculare, în funcţie de diferite 
criterii şi valenţe ale acestuia dar nimeni nu contestă traducerea cuvântului din DEX şi anume, aceea 
de “în afara programului şi activităţii şcolare” sau “outside school hours”. Activitatea extraşcolară 
trebuie făcută în aşa fel încât să vină de la sine în completarea activităţii şcolare şi nu ca ceva impus. 
Aici îşi spune cuvântul măiestria pedagogică a cadrelor didactice implicate în acest proces, influenţa 
tuturor factorilor educaţionali precum şi atractivitatea şi valoarea activităţilor desfăşurate de aceştia. 

 Ca şi activităţi complementare activităţilor şcolare, activităţile extraşcolare prezintă unele 
particularităţi: 

- Participarea copiilor este facultativă, cadrul didactic putând interveni doar prin antrenarea 
copiilor la unele din aceste activităţi. 

- Conţinutul activităţilor extradidactice se fixează în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor, 
de condiţiile şi posibilităţile concrete de realizare, dar şi de ofertele venite din partea altor instituţii 
sau de evenimentele calendaristice. 

- Formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ. 
 Se formează astfel copiilor spiritul de iniţiativă, de independenţă şi de manifestare creativă a 

personalităţii. 
 Evaluarea rezultatelor activităţilor extraşcolare se realizează altfel decât în cadrul activităţilor 

didactice. Asfel se foloseşte cu precădere aprobarea prin laudă şi evidenţierea participării. 
 Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

 Lunga perioadă pandemică a fost o adevărată provocare pentru noi, cadrele didactice, pentru 
că am fost puse în situația de a ne ”modela” activitatea cu copiii astfel încât să fie accesibilă tuturor 
preșcolarilor, de a încerca să fim în fiecare zi în contact cu ei și cu părinții acestora. 

 Cheia succesului stă în dăruirea și priceperea cadrului didactic, de a împleti noutatea cu 
tradiționalul și de a oferi ”micilor actori” – copiilor, ceea ce acestora le este specific vârstei – învățarea 
prin joc, sub orice formă poate căpăta acesta, iar activitățile extrașcolare au venit în sprijinul actului 
didactic, în această perioadă pandemică. 

 
 Bibliografie: 
1. Cucos Constantin , ”Pedagogie”, Polirom 1996. 
2. Golu Pantelimon , ”Psihologie educațională” ed.Miron , 2003 
3. S. R. Covey- ”Eficienţa în 7 trepte”, Bucureşti, Ed. All , 1998; 

  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 
PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR IUGA MARIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE MITROI” – GRĂDINIŢA P.P. BILED  
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele 
mai multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a copiilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

Educatia extracurriculara (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
scoala cu viaţa. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Idei pentru alegerea conținutului și desfășurarea activităților pentru copii 
- teme săptămânale care să fie legate de viața reală, de zi cu zi, de anotimp, locul în care trăiesc. 
- evenimentele importante din viața copiilor, a familiei, a comunității sau a grădiniței prin 

proiecte tematice de o zi (teme concurente). 
- jocuri interactive create pe platforme on-line, accesibile atât copiilor cât și părinților 

(Wordwall, LearningApps), puzzle-uri (JSPuzzles), jocuri distractive, familiale etc. 
- activități gospodărești care să creeze în familie momente plăcute și relaxante (prepararea unor 

feluri de mâncare/deserturi, udatul florilor din casă/curte, ştergerea prafului, aranjarea jucăriilor, 
confecționare de jucării, hrănirea păsărilor și animalelor din curte, adunatul frunzelor). 



- înlocuirea activitățile practice realizate cu materiale costisitoare cu activități în care să 
utilizați: cutii de pantofi, resturi de hartie, ambalaje, reviste vechi, suportul de la hârtia igienică sau 
prosoape, nasturi etc. 

-provocarea copiii la cercetare prin mici experimente pe care le-ar putea face: amestecarea 
oțetului cu bicarbonatul, plantarea respectând/nerespectând condițiile de care au nevoie plantele să se 
dezvolte. Cereti feedback în timlul întâlnirilor sincron. 

- înregistrări cu povești citite de educatoare, astfel încât copiii să le asculte în diferitele momente 
de răgaz de acasă. 

- materiale documentare simple, prezentări sau filme accesibile vârstei copiilor, cu conținut 
științific pe diverse teme. ect 

 
Bibliografie: 
- Curriculum pentru educaţie timpurie, Bucureşti, 2019 
- www.stepbystep.ro 
- www.eduform.ro 
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LES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES EN LIGNE 

 
PROFESOR: IVAN ADINA 

COLEGIUL NAŢIONAL DINICU GOLESCU 
LOC. CÂMPULUNG, JUD. ARGEŞ 

 
 On s’accorde à dire que l’enfance est la période-clé de la vie où beaucoup de choses se 

transforment et se nouent : l’acquisition du langage, la confiance en soi, la relation aux autres, 
l’équilibre physique et psychologique, le développement social, cognitif et émotionnel. Les bases qui 
sont fondées à ce moment-là conditionneront dans une large mesure la scolarité de l’enfant, sa vie 
sociale et professionnelle, sa santé, son bien-être physique et mental – bref, tout son avenir de citoyen. 
L’extrascolaire est reconnu comme un support efficace pour améliorer les conditions d’intégration 
des enfants. Voilà ses avantages : 

-une fonction éducative par la stimulation du développement physique, psychique et social de 
l’enfant; elle valorise la confiance en soi de l’enfant en mobilisant d’autres compétences que celles 
présentes en classe physique ou virtuelle; 

-une fonction économique puisqu’elle facilite, à certaines conditions, la mise à l’emploi des 
parents, en particulier des mères, en offrant une prise en charge avant et/ou après l’école, les weekends 
et/ou pendant les vacances scolaires. 

-une fonction sociale dans le sens où l’accueil offre des opportunités de soutien à la parentalité 
et peut faciliter l’inclusion de familles vulnérables. 

 On s’est demandé quelle activité extrascolaire choisir pendant cette période de pandémie où 
l’école a eu et a des cours en ligne : la danse, le théâtre, la musique, le bricolage, la photographie, etc.  

 Dans le but d’accompagner les élèves dans leur pratique d’activités de loisir à la maison, on 
propose une nouvelle formule de connexion à distance. Contrairement aux habituels rendez-vous aux 
gymnases ou ailleurs, le contexte actuel permet d’expérimenter une nouvelle approche parascolaire 
où l’élève est invité à contribuer à l’animation de son milieu par une participation aux classes dédiées 
à ses activités. 

 Durant cette année scolaire particulière, on peut innover pour découvrir une nouvelle forme de 
parascolaire. Du confort de son foyer, sans se déplacer de chez soi, avec ses amis, on a la chance de 
participer à des formations virtuelles qui permettront de vivre de nouvelles expériences et pourquoi 
pas de créer des liens, de se lier d’amitié.  

 Des activités parascolaires possibles pendant le confinement : 
- Activités culturelles : Dessin et peinture (initiation au dessin avec un artiste en vue d’obtenir 

des connaissances utiles pour réaliser ses propres créations). Vidéo et photographie (apprendre les 
bases de la photo : les réglages de son appareil, la composition de l’image et différentes techniques 
pour améliorer ses portraits). Apprendre à cuisiner (préparer un repas et une surprise pour sa famille 
; connaître des alternatives végétariennes). Découvrir l’Espagne (faire une immersion dans une 
culture riche pour découvrir les multiples facettes de la culture espagnole : histoire, régions, traditions, 
musique et plus encore : s’initier à une nouvelle langue - vocabulaire et dialogues de base). 

- Activités sportives : Yoga et relaxation (découvrir quelques techniques de détente). 
Entraînement aérobique (des exercices physiques pour brûler les calories et augmenter ses capacités 
cardiovasculaires). Entraînement express (exercices physiques par intervalle à haute intensité). 
Cardio-danse (des danses chorégraphiées pour se créer un entraînement dynamique conçu pour le 
plaisir de bouger et de danser)  

- Activités scientifiques : Robotique (niveau I-apprendre les bases de la programmation par 
code et du dessin technique 3D avec des outils en ligne). Robotique (niveau II- découvrir les circuits 
de compétition VEX et FIRST en relevant des défis à distance.) 

- Formation : Les premiers secours (comment aider un enfant blessé)  



 Chaque enfant doit profiter de son temps libre et les vacances peuvent être, pour les élèves qui 
en ressentent le besoin, une occasion de conforter leurs connaissances, pour arriver plus serein à la 
rentrée. Les stages de formation à distance sont proposés aux élèves, du primaire jusqu’au lycée, par 
petits groupes de cinq ou six maximum, sous forme de classes virtuelles, à raison de trois ou quatre 
modules hebdomadaires, d'une durée de deux heures chacun. 

 Étonnant de découvrir son professeur s’afficher dorénavant sur son écran d’ordinateur, tel à un 
avatar de jeu vidéo, mais, pourtant, presque tout le monde s’est adapté. Profitant des possibilités 
offertes par la digitalisation du savoir et le développement des usages numériques, l’enseignement 
s’est organisé afin que la vie scolaire se poursuive.  

 
POUR EN SAVOIR PLUS, on peut consulter le site :  
https://www.femininbio.com/developpement-personnel/conseils-et-astuces/6-activites-extra-

scolaires-a-pratiquer-a-la-maison-56566 
 
 Sources : 
https://online.fliphtml5.com/jsjmv/kwwk/#p=1 
https://educationsante.be/lextrascolaire-un-formidable-outil-dinclusion-sociale/ 
https://www.tonavenir.net/scolarite-etudes-activites-pendant-le-confinement-du-au-covid-19-

les-infos-a-ne-pas-manquer/ 
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https://www.tonavenir.net/scolarite-etudes-activites-pendant-le-confinement-du-au-covid-19-les-infos-a-ne-pas-manquer/


 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IVAN IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU 

 
Activitățile extrașcolare sunt benefice pentru conturarea personalității elevilor, pentru șlefuirea 

comportamentelor și pentru realizarea idealului educațional. Însă în această perioadă activitățile 
extrașcolare mai puține, deși beneficiile lor le consider esențiale. 

Deoarece în această perioadă nu reușim să ne conectăm și să ne întâlnim față în față pentru a 
realiza în grup activități extrașcolare, am ales ca modalitate de realizare a lor întâlnirile online. Astfel, 
am realizat întâlniri online cu doamna bibliotecară, care le-a citit online o poveste. La fel am realizat 
și întâlniri cu anumiți scriitori de cărți pentru copii( Alec Blenche, scriitorul multor povești cu valențe 
educative atât pentru elevi, pentru părinți, dar aș putea spune că și pentru cadrele didactice). De multe 
ori, din activitățile extrașcolare schimbul este reciproc, și noi, învățătorii suntem puși în situația de sa 
învăța din experiența elevilor noștri, din experiența altor persoane care participă la activitatea 
respectivă. 

 Importanța activităților extrașcolare mai vine din faptul că mediul este altul, că încercăm să 
experimentăm tot timpul, să facem lucruri plăcute și atractive la care elevii să participe cu plăcere, să 
fie relaxați și interesați. 

 Îmi amintesc de activitățile extrașcolare dinainte de pandemie la care participau atât elevii, dar 
și părinții acestora. Printre aceste activități știu că preferatele elevilor erau excursiile. Am organizat 
o serie de excursii la care au participat, atât elevi cât și părinții acestora. Faptul că se crea o legătură 
între părinți, dar și faptul că ne cunoșteam și relaționam într-un alt mediu îl consider benefic pentru 
relaționarea și coeziunea de grup a colectivului clasei. În astfel de situații chiar și îmbrăcămintea este 
altfel, iar faptul că ne văd îmbrăcați și în altă ținută, decât cea office, consider că ne apropie mai mult 
de elevii noștri, conștientizând că și noi suntem umani. 

 

 
Activitate out-door 

 
În concluzie, activitățile extrașcolare trebuie menținute și realizate de câte ori este posibil pentru 

a le dezvolta elevilor noștri creativitatea, gradul de coeziune a grupului, pentru a-i face să privească 
învățarea ca pe o activitate utilă și plăcută. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

ȘCOALA ONLINE 
 

MĂDĂLINA IVAN 
LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU, CLUJ-NAPOCA 

 
 A sosit neașteptat, printre zvonuri de molimă și spaima de necunoscut. Mulți au luat-o atunci 

ca pe o vacanță nesperată la început de martie, un cadou pe care ni-l făcea primăvara, dar încet, încet 
s-a transformat în coșmarul sistemului educțional din întreaga lume. Cum să continuăm? Între frică 
și confuzie, răspunsul se contura greu. Inițial, am fost ocupați să ne familiarizăm cu platformele 
eletronice, cu transpunerea conținuturilor și a activităților în format electronic, cu predarea în sesiuni 
video. Unii dintre noi, elevi, profesori, părinți, am fost chiar încântați de noutatea acestei experiențe, 
de oportunitatea de a învăța un alt mod de a face școală și, da, copiii au devenit, printr-o ciudată joacă 
a soartei, învățătorii noștri, cei care, prin entuziasmul lor și lipsa lor de inhibiții, ne dădeau curaj să 
mergem mai departe. Dar apoi luna de miere s-a terminat și treptat am început să simțim oboseala de 
ecran, lipsa colegilor, monotonia, mai accentuată decât în școala tradițională. Lipsa energiilor 
autentice care emană din interacțiunile umane s-a dovedit distructivă. Și ecranele, rând pe rând, au 
început să se închidă. Ce se întâmplă cu o clasă care se confruntă cu această realitate? Legăturile 
nevăzute dintre copii încep să se destrame; sentimentul că sunt ancorați în grup se disipează; învățarea 
se produce din ce în ce mai greu, deoarece lipsesc acele nenumărate pârghii motivaționale pe care le 
oferă existența unei echipe. Lipsesc momentele de râs spontan, întâlnirile informale, învățarea care 
se produce din situația de a fi împreună. 

 Din tabloul conturat mai sus se desprinde clar concluzia că activitățile extracurriculare nu au 
fost niciodată doar niște momente de distracție, ci au constituit un tip de învățare particular, foarte 
iubit de elevi, deoarece nu erau notați atunci când luau parte. Importanța lor se măsoară în izbânzi 
interioare, dublate de zâmbet și de siguranța copilului că e valoros și apreciat chiar și dacă ia o notă 
mică în clasă, se măsoară în relații de prietenie consolidate, în apropierea față de profesorul lor, în 
cunoașterea lumii înconjurătoare, în posibilitatea de a experimenta.  

 Consider că activitățile extracurriculare online nu pot atinge frumusețea și eficiența celor față 
în față, dar acest lucru nu înseamnă că ele pot lipsi vreodată din procesul de educație. Posibilitățile de 
transpunere în online sunt multiple. Dacă s-a închis biblioteca, vom aduce bibliotecarul în întâlniri pe 
platforma educațională. Clubul de lectură se va muta aici, de la discuții libere despre cărțile citite, la 
activități mai complexe, desfășurate pe grupuri, prin crearea acelor breakout rooms, în care copiii se 
simt mai în largul lor și unde pot colabora. Există aplicații, cum ar fi Jamboard, care le permit să 
lucreze împreună, în timp real, pe același proiect. Se pot costuma aidoma personajelor din cărțile 
citite, pot să ia apoi parte la jocuri de rol în acea calitate. Discuțiile se vor anima imediat, pentru ca 
profesorul nu urmărește tot timpul ceea ce fac sau spun ei și astfel elevii au sentimentul de libertate 
și de control asupra învățării. În același fel, se pot iniția și alte cluburi, ca de exemplu cel de film, 
unde copiii își vor arăta propriile creații ori pot viziona și discuta apoi pe marginea unui film, grupuri 
de scouts, unde să învețe despre natură, tehnici de orientare și supraviețuire, diverse grupuri de 
meșteșuguri, în care să prezinte fie procesul realizării produsului, fie produsul finit, cluburi de debate 
etc. În toate acestea, elevii pot propune tematica și pot conduce pe rând întâlnirile, astfel dezvoltându-
se și capacitățile lor de leadership. Ideile venite de la ei trebuie primite cu căldură și încurajate.  



 Aceste activități trebuie făcute cu mare atenție însă, pentru a nu încărca suplimentar programul 
copiilor. Frecvența lor nu va fi săptămânală și nu este necesar ca toți elevii să participe la aceeași 
activitate, ei putând să-și aleagă din propunerile profesorului sau ale dirigintelui.  

 Ca orice activitate extracurriculară, și cele desfășurate online ajută elevii să își descopere noi 
pasiuni și interese, aduc varietate în procesul complex al învățării, fiind, în același timp, lipsite de 
stresul evaluării formale. Mai mult, se va păstra și întări sentimentul apartenenței la grup, al apropierii 
de colegi, prin promovarea unei atmosfere relaxate, dezinhibate, pline de voie bună. Încântarea în fața 
unor noi descoperiri, mândria pe care o va simți copilul pentru că a învățat ceva interesant sau că a 
reușit să îi învețeceva pe ceilalți trebuie să devină o mantră a acestor activități. 

  
  



 
IMPORTANTA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE IN PANDEMIE 

 
PROF. IVANESCU AMELIA 

 
În cazul educației, activitățile extra școlare pot îmbunătăți domeniile predate zilnic sau 

interesele individuale. Aceste activități ar putea include activități sportive, dans, teatru, meșteșugit, 
vorbire/dezbatere, sau gătit, pentru a numi câteva. Într-o situație normală, pre COVID-19, toate 
activitățile extra școlare avea loc într-un mediu școlar fără multe restricții. Prezența COVID-19 în 
2020 a prezentat provocări uriașe și curbe de învățare pentru toate formele de educație și multe altele 
care joacă un rol în dezvoltarea unui elev. 

Voi enumera câteva din avantajele activităților extrașcolare: 
- Vin în completarea școlii – de multe ori, fie că alegem cursuri suplimentare sau activități 

sportive, ele vin în completarea școlii și sunt organizate astfel încât să nu intervină cu programul 
general de școală al copiilor, ele oferă tuturor studenților posibilitatea de a excela într-un domeniu 
care nu implică în mod direct cadre universitare. Aceste activități pot stimula încrederea unui elev și 
de a ajuta la diminuarea orice sentimente anxioase cauzate de posibile cerințe academice . Activitățile 
din afara școlii permit, de asemenea, socializarea nestructurată atât de necesară pentru elevi 

- Dezvoltă relațiile sociale și ajută la sănătate – o oră de sport îți dă energie pentru câteva ore 
bune și ajută la un somn mai odihnitor, orice activitate în care sunt implicați mai mulți copii îi ajută 
în a socializa și a-și face prieteni. 

- Ajută la creșterea stimei de sine, a motivației, managementul timpului, astfel că devin mai 
organizați, dezvolta si cresc încrederea in sine 

- Dezvoltă abilități noi pe care de multe ori reușesc să le integreze și în activitățile școlare 
- Creează relații pe termen lung și câteodată prietenii pe viață 
- Învață cum să devină lideri și acest lucru îi poate ajuta mai târziu în școală, în viață, la locul 

de muncă 
- Reduce comportamentele egoiste și învață să lucreze în echipă, să împartă 
Este foarte important sa găsim cea mai potrivită activitate, sa fim selectivi. Trebuie avuta in 

vedere vârsta elevilor, interesele. Pandemia COVID-19 a pus milioane și milioane de oameni în fața 
unor situații cu totul neobișnuite. Psihologii atrag atenția că atunci când încercăm să cuantificăm 
impactul opririi cursurilor în clase, cele care se desfășoară prin interacțiune directă cu 
învățătoarea/profesorul și colegii, nu e suficient să fie luate în calcul numai aspectele cognitive, ci și 
forma în care au asimilat elevii cunoștințele deoarece școala, pe lângă faptul ca oferă acea educație 
standardizata, nu este doar un spațiu pentru învățarea academică, ci și pentru învățarea 
abilităților sociale, pentru învățarea abilităților emoționale. Lipsa socializării pe care o oferă 
școala, prin și pe lângă educația standardizată, are și va avea un impact profund asupra actualelor 
generații de elevi. Și aceasta inclusiv pentru elevii care nu au întâmpinat dificultăți tehnice pentru 
școala pe internet.In acest context activitățile extrașcolare online trebuie sa încerce sa acopere acest 
gol, al socializării. 

Profesorii se confruntau cu o sarcină gigantică de a preda pe un ecran. Elevii nu mai aveau o 
atenție unică din partea profesorului, iar elevii cu nevoi diferite de învățare au fost forțați să învețe 
într-un fel. Zilele din fața unui dispozitiv electronic au fost lungi atât pentru profesor cât și pentru 
elev, fără activități extrașcolare pentru a elibera stresul și anxietatea create de acest nou mediu de 
clasă. Învățarea virtuală într-un moment de izolare în majoritatea statelor a forțat școlile să anuleze 
toate sporturile sponsorizate de școală și toate cluburile de interes de după școală. Toate terenurile de 
sport au fost închise, toate activitățile de interior, cum ar fi teatrele sau bibliotecile, și orice activitate 
care a implicat elevii la o apropiere de șase metri unul de altul au fost interzise. Anularea temporară 
a evenimentelor i-a făcut pe elevi sa simtă lipsa socializării, creșterea obiceiurilor leneșe și cu o 
scădere a energiei creative. 



Acum, că majoritatea elevilor sunt familiarizați cu platformele virtuale de întâlnire, pot fi 
furnizate elevilor posibilitatea de a continua cu programe de vorbire / dezbatere sau cursuri de artă, 
karate, sau lecții de dans . Numeroasele aplicații de întâlnire permit instructorilor să se întâlnească cu 
grupuri mici sau cu anumiți elevii și să ofere instrucțiuni personalizate. Școlile ar putea găzdui, de 
asemenea, evenimente de extra curriculare . Aceste activități extra curriculare din spatele ecranului 
sunt, probabil, cele mai sigure atunci când trebuie să limiteze sau să elimine contactul cu alții. 
Activitățile extra curriculare sunt necesare, așteptate și valoroase pentru elevii de toate vârstele. Elevii 
au nevoie de oportunitatea de a obține succes în afara sălii de clasă sau de a încerca o activitate care 
stârnește interesul elevilor și poate aprinde mai târziu o pasiune viitoare care ar putea inspira o carieră. 
În calitate de educatori, le datorăm elevilor noștri posibilitatea de a desfășura activități extra 
curriculare chiar și în timpul unei pandemii. 
  



 
JOCUL – MODALITATE FUNDAMENTALĂ DE ORGANIZARE A 

ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE 
 

PROF. IVĂNESCU GABRIELA-RUXANDRA 
C.S.E.I. „P. P. NEVEANU” TIMIȘOARA 

 
 Jocul este activitatea preferată a copilului, o activitate aparent gratuită fără un scop material, a 

cărei motivare este intrinsecă. Jocul satisface în cel mai înalt grad trebuinţele copilului: de mişcare, 
de exprimare originală, de realizare a năzuinţelor şi dorinţelor pe care nu le poate satisface în plan 
real. În lumea imaginată în joc, copilul se simte puternic, inteligent, adult, aici el este capabil de fapte 
eroice, de acţiuni spectaculoase; totul îi este permis în joc, el poate reflecta insatisfacţiile proprii 
asupra păpuşii sau ursuleţului pe care le ceartă, le hrăneşte, le obligă să facă ce doreşte el. În jocul cu 
roluri, el poate fi poliţist, haiduc, aviator, cosmonaut, vânzătoare, o femeie de afaceri, etc. În joc, 
copilul este independent, nu are nevoie de sprijinul adultului, se poate întrece cu colegii sau prietenii, 
care-i sunt egali. El nu mai este la discreţia autorităţii adultului, ci are câmp de manifestare deplină a 
intelectului, a vorbirii, a imaginaţiei, a voinţei, a activităţii. În joc, adultul are doar rolul de sursă de 
inspiraţie pentru copil. Alături de învăţare, muncă şi creaţie, jocul reprezintă una din modalităţile 
esenţiale prin care omul se raportează la realitatea înconjurătoare. Jocul înseamnă o explorare a 
universului, a realităţii de către copil şi tot prin joc el reproduce, reconstruieşte secvenţe din viaţă sau 
creează o nouă lume, o altă realitate. 

 Jocul se intercorelează cu învăţarea şi cu creaţia. Jocurile cu subiect din viaţa cotidiană, din 
poveşti şi basme presupun cunoaşterea conţinutului acestora, dar implică şi creativitate de expresie 
în interpretare. Jocurile cu text şi cânt, îi apropie de creaţiile muzicale şi literare. Jocurile de masă 
presupun învăţare şi crearea de variante. 

 Încă din primele luni de viaţă copilul se joacă cu corpul său, apoi redă şi îi face plăcere să 
reproducă din ambianţa lui apropiată, urmează perioada în care imită adultul, născându-se astfel jocul 
de rol. Spre deosebire de muncă, jocul nu are ca finalitate obţinerea unor noi cunoştinţe sau alte 
produse ale învăţării. El apare la toţi copiii şi cu o frecvenţă mai mică şi o semnificaţie diferită este 
prezent şi la adulţi. Dacă însă pentru aceştia din urmă, jocul constituie cel mai adesea o formă de 
divertisment, pentru copil este o formă de investigaţie şi de cunoaştere a lumii reale, o pre-învăţare. 
Aşa cum spune şi S. Freud, jocul este un spaţiu de satisfacere a dorinţei fireşti de manifestare şi 
independenţă şi nu un mijloc de comunicare. 

 Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile 
şi, evident, activităţile de învăţare. El influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în 
plină formare a acestuia. Aşadar, mijloacele principale de realizare a procesului instructiv-educativ 
la nivel antecopil şi copil sunt: jocul, ca joc liber, dirijat sau didactic, activităţile didactice de învăţare, 
din prima parte a programului care se desfăşoară de la debutul programului, odată cu sosirea primului 
copil în grădiniţă, într-un cadru bine gândit şi amenajat de educatoare, în minim trei centre de 
activitate deschise din cele şase care trebuie să existe în fiecare sală de grupă. 

 Implicarea în joc a copilului este totală. Am observat în activitatea de educatoare câtă 
seriozitate şi pasiune este în desfăşurarea jocului. Copiii se antrenează spontan şi voluntar în joc, 
uzând toate posibilităţile fizice, intelectuale, afective, jocul reprezentând un mijloc de realizare de 
sine şi de formare al eu-lui. Dincolo de aceste caracteristici este recunoscută importanţa deosebită în 
educarea limbajului, imaginaţiei şi nu în cele din urmă în dezvoltarea motrică. Copilul mare, rămâne 
cu mari apetituri pentru jocurile mixte, de mişcare cu subiect. Viaţa de fiecare zi presează înţelegerea 
copilului, implicaţia lui ca spectator al ei, fapt ce constituie un alt fel de joc, mai subtil, în care se 
desfăşoară evenimente pe care copilul mare simte nevoia de a le evalua. 

 Jocul deţine un loc atât de însemnat în viaţa copilului pentru că-i satisface dorinţa firească de 
manifestare şi independenţă. Jocul este una din activităţile prin care copilul învaţă să cunoască lumea 
reală. Esenţa jocului constă tocmai în reflectarea şi transpunerea în plan imaginar a realităţii 



înconjurătoare. Copilul redă cu mare fidelitate, în joc, ceea ce l-a impresionat, i-a atras atenţia, l-a 
uimit, reflectă conduita celor din jurul său, trăsăturile lor specifice. 

 Concluzia care se desprinde în mod evident este aceea că părintele sau educatorul poate stimula 
capacitatea de joc a copilului şi, printr-o încurajare constantă însoţită de o ghidare corespunzătoare, 
copilul poate obţine beneficii reale. Cercetările au relevat existenţa unei legături neîndoielnice între 
joc şi prezenţa zâmbetului, a râsului şi a altor expresii de bucurie. 
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ROLUL FORMATIV AL JOCULUI DIDACTIC ÎN ACTIVITĂŢILE 

EXTRAŞCOLARE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IVĂNOIU MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI” 

 
Organizarea activităţilor în clasă şi în afara ei, trebuie să constituie o preocupare susţinută a 

şcolii pentru că au o influenţă pozitivă asupra dezvoltării elevilor. Aceste tipuri de activităţi trebuie 
să completeze şi să dezvolte mai ales acele aspecte ale educaţiei pe care activitatea din clasă nu le 
poate consolida suficient, ca : spiritul de iniţiativă, autocontrolul, capacitatea de organizare, munca 
independentă. 

• Jocul didactic se încadrează în categoria metodelor de simulare. Metoda jocurilor este 
prezentată pe două categorii : de o parte, cea a jocurilor didactice sau educative, pe de altă parte 
categoria jocurilor simulative. 

Jocurile educative au, într-o măsură şi într-o perioadă, caracter imitativ empiric ( de-a 
îngrijitul copiilor, de-a medicul, etc.), această specie fiind proprie vârstei şi educaţiei preşcolare. 
Asupra rostului lor euristic şi formativ s-au exprimat de multă vreme autori prestigioşi ca Jean 
Piaget, Eduard Claparede, Emile Planchard. O dată intraţi în sfera educaţiei sistematice, fie 
preşcolare, fie şcolare, copiii adoptă alte feluri de jocuri didactice : de dezvoltare a vorbirii, de 
orientare, jocuri matematice, jocuri gramaticale. Acestea se disting nu numai printr-o relativă 
îndepărtare de conţinuturile propriu-zis copilăreşti anterioare, dar şi printr-o dificultate mai mare. 
Este semnul că fac trecerea spre activitatea de dincolo de elementul pur ludic. 

Jocurile stimulative au alt registru şi alta semnificaţie, ele fiind veritabile ocazii de 
antrenament (foarte apropiate de studiul de caz), pentru îndeplinirea unor roluri reale în viaţă. De 
aceea, ele capătă mai mare densitate la vârste şcolare mai mari şi se prezintă mai ales sub forma 
jocurilor de rol. Varietatea lor este potrivită cu varietatea preocupărilor umane majore. Există deci 
jocuri de decizie, jocuri de arbitraj, jocuri de previziune, etc. 

• În ceea ce priveşte învăţarea pe simulatoare, coloratura modului este exprimată prin 
invocarea mijlocului utilizat, respectiv un sistem artificial (adică un model), constând dintr-un 
dispozitiv tehnic : de pildă o machetă şi un spaţiu în care aceasta funcţionează. Rostul 
simulatoarelor în cadrul învăţării unor deprinderi de mare complexitate este deosebit de important, 
având în vedere faptul că sunt greu de însuşit în condiţii strict reale : conducerea unei locomotive, 
manevrarea corectă a unui sistem de căi de comunicaţie , etc. 

 Aceste modalităţi de realizare a învăţării sunt reale şi mai ales necesare din ce în ce mai 
accentuat. Învăţarea pe simulator reprezintă o combinaţie sau o alcătuire complexă care are 
următoarele etape : începe cu prezentarea simulatorului de către institutor (demonstrare); continuă 
cu explicarea şi arătarea modului de funcţionare (expunere şi demonstraţie cu acţiuni); continuă cu 
exersarea din partea elevului (aceasta constituie partea cea mai consistentă a metodei), în paralel cu 
corectura din partea institutorului; se încheie cu aprecierea asupra progresului realizat; în final, 
trebuie să conducă la însuşirea deprinderii ca atare. 
  



PROIECT EDUCAŢIONAL 
TIPUL PROIECTULUI: LOCAL 

AN ŞCOLAR: 2020-2021 
“DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE” 

 
“O VIATA FARA DRAGOSTE ESTE ASEMENEA UNUI AN FARA 

PRIMAVARA” 
PROF. IVASCU GABRIELA 

  
 
 
 
 
 
 
 
AVIZAT 
Director, Prof. T. O. A.  
 Coordonatori ,  
 Prof. R. B. 
 Prof. P. A. 
 Prof. IVASCU GABRIELA 
  
SCOP 
Activitatea interdisciplinară contribuie la cultivarea atitudinilor creative, dezvoltarea 

flexibilităţii gândirii, dezvoltarea sensibilităţilor elevilor, însuşirea tehnicilor de cunoaştere ştiinţifică 
din perspectiva educaţiei şi autoeducaţiei logice şi creative. 

Proiectul vizează dezvoltarea interesului copiilor faţă de cunoaşterea manifestărilor tradiţionale 
prin care poporul nostru comemora iubirea, ca manifestare şi sentiment: este vorba despre Dragobete, 
sărbătoarea iubirii la români. „În contextul actual, tânărul întâlneşte probleme majore care îmbracă 
forme diverse, măşti puternic amprentante de ispitele veacului nostru mercantil. În plus, obiceiuri, 
mai mult sau mai puţin constructive, invadează mediul românesc, depărtând tânăra generaţie de 
orizontul valorilor morale tradiţionale, ceea ce a condus la apariţia unei game largi de comportamente 
deviate. Ca urmare, revigorarea tradiţiilor strămoşeşti, sănătoase, reprezintă un deziderat central al 
educaţiei româneşti",  

 Scopul proiectului este revigorarea tradiţiei româneşti a iubirii - Dragobete.  
 
 OBIECTIVE SPECIFICE 
O1: Identificarea formelor de valorificare a iubirii ca sentiment şi manifestare creştină;  
O2: Aprecierea valorilor morale promovate, implicarea cu profunzime în activităţi de 

diseminare a tradiţiei de Dragobete;  
O3:Dezvoltarea abilităţii de cooperare ; 
O4: Valorificarea potenţialului creativ al elevilor. 
 
GRUP TINTA: Elevii claselor a-V-a A, B a-VI-aB ai 
 SCOLII GIMNAZIALE “R. TUDORAN”, BRAILA 
 
DESCRIEREA ACTIVITATILOR PROIECTULUI 
 “DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE” 
  
  



Elevi implicati in activitate: 66 elevi din clasele a-V-a A, B , a-VI-a B; 
Avand in vedere contextul epidemiologic in care ne aflam fiecare profesor  
v-a desfasura activitatea separat si elevii vor lucra individual 
 Prof. PRODEA ADRIAN -clasa a-V-a A 
 Prof. RODICA BECIU- clasa a-V-a B 
 Prof. IVASCU GABRIELA-clasa a-VI-a B 
  
ACTIVITATEA 1.  
PREZENTARE POWERPOINT “DRAGOBETELE, MESAGERUL IUBIRII SI 

VESTITORUL PRIMAVERII LA ROMANI” 
-Originea sarbatorii. 
-Mitul Dragobetelui. 
-Traditii si obiceiuri de Dragobete . 
-Superstitii de Dragobete. 
  
ACTIVITATEA 2. 
CONCURS “DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE” 
  
Concursul se adreseaza direct tuturor elevilor din clasa care doresc sa participe , in mod 

individual , si indirect celorlalti elevi care nu doresc sa participe, ei fiind spectatori sau facand parte 
din juriu.  

  
PROBELE CONCURSULUI 
 1.TEST GRILA CU INTREBARI LEGATE DE SARBATOAREA  
 DRAGOBETELUI: 10 INTREBARI x 10p =100p 
 ANEXA 1 
 
 2. COPACUL IUBIRII/PRIETENIEI:  
Realizarea unui copac cu sentimente de iubire si prietenie. Fiecare sentiment . Elevii vor aduce 

de acasa coli colorate, foarfec si lipici  
Punctaj: Fiecare sentiment-10p 
 Originalitate -20p 
 

 
 
3.PUZZLE CU PROVERB DESPRE PRIETENIE : 
100p – realizarea puzzelului complet 
50p- realizarea puzzelului pe jumatate 
0p -puzzel gresit 
 
 Prietenia inseamna sa fii alaturi de cineva nu cand are dreptate, ci cand greseste. 
 
  



4.DECLARATII DE DRAGOSTE/PRIETENIE AMUZANTE: 
 Realizarea unei declaratii de dragoste cu ajutorul a 5 cuvinte –fiecare elev isi alege una din 

cele cinci grupe de cuvinte. 
 1:arici, ghiocel, parfum, rosu 
 2:motan, zambila, chip, verde 
 3:vulpe, panseluta, privire, violet 
 4:albina, narcisa, buze, albastru 
 5:urs, lalea, inima, galben 
 
Punctaj:- 20p x 4cuvinte=80p 
 -20p originalitate 
  
Proba de baraj: Scrierea declaratiei TE IUBESC in mai multe limbi 
 Punctaj: fiecare cuvant 10p 
 
Elevii vor primi diploma pe elev pentru locul castigat 
 
Anexa 1. TEST GRILA 
1. Ce reprezinta Dragobetele? 
a) zeul dragostei la romani; 
b) zeul frumusetii la greci; 
c) zeul focului la romani. 
 
2.Cum se traduce termenul “Dragobetele”? 
a) a fi drag; 
b) a intineri; 
c)a sarbatori. 
 
3.Care sunt mesagerii zeului iubirii? 
a) anotimpurile; 
b) florile; 
c) pasarile. 
 
4. Ce se sarbatoreste in Calendarul Ortodox pe 24 februarie? 
a)Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul; 
b)Aflarea Capului Sfantului Ioan Botezatorul; 
c) Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. 
 
5. Ce activitati sunt interzise in aceasta zi? 
a)culesul roadelor; 
b)pescuitul; 
c)sacrificarea pasarilor domestice. 
 
6.Ce trebuie sa faca fetele tinere in aceasta zi? 
a)sa impleteasca; 
b)sa stranga apa din omatul netopit; 
c)sa gateasca . 
 
7. Ce superstitii exista de Dragobete ? 
a)daca in aceasta zi ai norocul sa auzi pupaza, vei fi harnic tot anul; 
b)daca ploua, primavara va veni tarziu si va fi urata; 
c)daca faci curat in casa, nu iti merge bine. 



 
8.Dragobetele este o sarbatoare legata de: 
a)trecerea timpului; 
b)bogatia naturii; 
c)trezirea la viata. 
 
9. Ce flori culese de fete se pastreaza pana pe 24 iunie (Sanziene)? 
a)viorele; 
b)lalelele; 
c)ghioceii. 
 
10. Ce semnifica sarutul a doi indragostiti dupa hora? 
a)despartirea; 
b)logodna si casatoria adevarata; 
c)prietenia tinerilor 
 
 
BAREM CONCURS :  
1. TEST GRILA 
 

INTREBARE RASPUNS 
1. a 
2. a 
3. c 
4. b 
5. c 
6. b 
7. a 
8. c 
9. a 
10. b 

 
2. COPACUL IUBIRII:  
 Fiecare sentiment 10p. 
 
3.PUZZLE CU PROVERB DESPRE PRIETENIE: 
100p – realizarea puzzelului complet 
50p - realizarea puzzelului pe jumatate 
 0p - puzzel gresit 
 
 Prietenia inseamna sa fii alaturi de cineva nu cand are dreptate, ci cand greseste. 
  
4.DECLARATII DE DRAGOSTE AMUZANTE: 
 Realizarea unei declaratii de dragoste cu ajutorul a 4 cuvinte  
 1:arici, ghiocel, parfum, rosu 
 2:motan, zambila, chip, verde 
 3:vulpe, panseluta, privire, rosu 
 4:albina, narcisa, buze, albastru 
 5:urs, lalea, inima, galben 
Punctaj:- 20p x 4cuvinte=80p 
 -20p originalitate 
 



Proba de baraj: Scrierea declaratiei TE IUBESC in mai multe limbi 
 Punctaj: fiecare cuvant 10p 
 
Juriul a desemnat câştigătorii, astfel : 

ELEV  Locul obtinut Observatii 
     puncte 
     puncte 
     puncte 
     puncte 

   Puncte 
  Puncte 

 
JURIUL CONCURSULUI  

Numele si prenumele Semnatura 
 PROF.  
 PROF.   
 ELEV:   
 ELEV:   

 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

JAKAB ENIKŐ 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETŐFI SÁNDOR” CRISTURU SECUIESC 
 
În pandemie este foarte important să realizăm activități extrașcolare legate de unitățile de 

învățare, cât se poate variate.  
Avantajele demersului didactic pe baza unităților de învățare: 
Proiectarea activităților are la bază programa școlară actuală și dezvoltarea competențelor cheie 

care contribuie la profilul de formare al elevului. Proiectarea presupune mai multe etape: 
· documentarea atentă a programei;  
· realizarea unei asocieri între competenţe specifice şi conţinuturi; împărţirea conţinuturilor pe 

activități (cu sistemul asociat de competenţe); 
· stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare;  
· alocarea resurselor de timp pentru fiecare activitate. 
Unitatea de învăţare reprezintă o anumită parte a programei, care determină formarea la elevi a 

unui comportament specific (generat de competenţele specifice), are o anumită coerenţă tematică 
interioară, se desfăşoară în mod continuu o perioadă de timp şi se finalizează prin evaluare. 

Unitatea de învăţare poate fi sugerată de programă sau poate fi denumită şi delimitată de cadrul 
didactic. Unităţile de învăţare pot să difere ca denumire, întindere şi sarcini asumate, după resursele 
de timp sau chiar în cadrul unor resurse fixe de timp, după alte criterii. De aceea trebuie evidențiată 
idea că poate exista o anumită varietate de identificare şi denumire a unităţilor de învăţare în raport 
de criteriile avute în vedere (numărul de ore, numărul de săptămâni pe semestru, structura anului 
şcolar, preferinţe ale profesorului, manualul utilizat, nivelul clasei ş.a.). 

Odată cu trecerea la un curriculum bazat pe competențe cu toate că principalele activităţi de 
învăţare sunt sugerate de programa şcolară (unde sunt menţionate ca exemple posibile, nu exhaustiv), 
pot fi imaginate şi altele, după experienţa personală şi gradul de inventivitate ale cadrului didactic.Ele 
trebuie să fie mult mai diversificate valorificându-se prin acest aspect atât creativitatea profesorului, 
cât și cea a elevilor, respectiv profesorul prin această abordare poate personaliza activitățile de 
învățare, astfel încât fiecare elev să poată să-și atingă potențialul maxim. Ele trebuie gândite astfel 
încât să conducă la atingerea competențelor specifice, având un caracter interactiv. 

Avantajele proiectării demersului didactic pe baza unităților de învățare vizează libertatea 
profesorului de a grupa conținuturile activităților extrașcolare în funcție de o tematică formând 
elevilor comportamente specifice tematicii alese și facilitează deschiderea intereselor către discipline. 
Conexiunile inter- și transdisciplinare ajută elevul să își formeze o viziune integrată, de ansamblu 
asupra cunoașterii. 

Totul se întâmplă online, în clasa virtuală, vizionând filme, discutând pe baza celor văzute.  
  
Bibliografia:  
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/avantajele-proiectarii-demersului-didactic-pe-

baza-unitatilor-de-invatare 
https://www.academia.edu/27661267/Repere_ale_proiectarii_didactice_la_disc_psihopedag_

docx 
http://www.ctptc-airinei.ro/catinfo/catedra/PROIECTAREA%20DIDACTICA.pdf 

  

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/avantajele-proiectarii-demersului-didactic-pe-baza-unitatilor-de-invatare
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/avantajele-proiectarii-demersului-didactic-pe-baza-unitatilor-de-invatare
https://www.academia.edu/27661267/Repere_ale_proiectarii_didactice_la_disc_psihopedag_docx
https://www.academia.edu/27661267/Repere_ale_proiectarii_didactice_la_disc_psihopedag_docx
http://www.ctptc-airinei.ro/catinfo/catedra/PROIECTAREA%20DIDACTICA.pdf


 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE PE PERIOADA 

PANDEMIEI 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. JARCA ANCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE CANTEMIR” ORADEA 

G.P.P. NR. 24  
 
Pandemia de coronavirus determină emoții, precum anxietatea, stresul și incertitudinile, 

resimțite cu atât mai puternic de copiii de toate vârstele. Deși au mecanisme proprii prin care fac față 
acestor emoții, în condițiile în care grădinițele sunt închise, evenimentele au fost anulate și trebuie să 
stea departe de prieteni, copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum mai mult ca oricând. 

De când a fost declarată pandemia de coronavirus, părinții se confruntă cu o serie de provocări 
și circumstanțe fără precedent. Întreaga familie este acasă, copiii nu frecventează grădinițele și școlile, 
iar adulții susțin dezvoltarea copiilor lor în timp ce își îndeplinesc responsabilitățile de serviciu. Toate 
acestea generează incertitudine, marcată de creșterea nivelului de stres și anxietate.  

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 
de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au 
putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile 
preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare 
și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. 

Ce pot face părinții… 
Organizați un program care să corespundă cu rutina zilnică pe care copilul a avut-o la grădiniță 

înainte de noua situație (mese, ore de joacă, pauze pentru gustări și somn, combinarea echilibrată 
dintre activitățile fizice, activitățile făcute în liniște și cele de învățare). 

Includeți copiii în treburile și activitățile gospodărești zilnice, indicându-le exact sarcina sau un 
rol (aranjarea mesei, udarea florilor, împăturirea hainelor curate etc.). 

Includeți în program activități zilnice pentru întreaga familie – petreceți timpul luând masa sau 
jucându-vă și odihnindu-vă împreună. Încercați să respectați programul, întrucât activitățile făcute cu 
regularitate îi ajută pe copiii mici să se simtă în siguranță și securitate. 

Practicați grija de sine 
Faceți-vă timp pentru pauze scurte de la familie (plimbări solo, o baie sau un apel telefonic cu 

un prieten sau prietenă) sau folosiți momentele de liniște pentru a vă relaxa și a vă odihni. 
Părinții sunt și ei oameni, iar grija de sine vă sporește abilitatea de a face față stresului și de a 

vă putea sprijini copiii în mod corespunzător. 
Găsiți timp pentru relațiile cu partenerul/partenera și sprijiniți-vă reciproc. 
Pregătiți idei pentru jocuri și activități de învățare 
Faceți o listă cu activități care pot fi făcute în casă sau afară, în funcție de circumstanțe. 
Echilibrați activitățile fizice (activități făcute în aer liber, de ex. alergați, jucați-vă cu mingea 

sau mergeți cu bicicleta sau activități făcute în casă, de ex. dansați, faceți yoga, construiți fortărețe 
din perne și cutii) cu activitățile sedentare (desenați și colorați, povestiți istorioare, cântați și recitați 
poezii pentru copii, faceți puzzle, jocuri etc.) și cu unele momente de liniștite (odihniți-vă, citiți 
împreună) 

Permiteți-le copiilor să aleagă activitățile pe care ar vrea să le facă și nu uitați că cei mici sunt 
nerăbdători și ar putea să-și piardă repede interesul 

Când vine vorba de copiii de vârstă preșcolară, este mai important să mențineți un proces de 
învățare pozitiv și distractiv decât să vă faceți griji în privința păstrării abilităților academice ale 
acestora. Momentele plăcute, cum ar fi cititul împreună, povestitul de istorioare și jucatul, sunt 
modalități distractive de a continua învățarea fără a-i stresa prea tare pe cei mici.  
  



 
 IEPURAȘUL VINE SI IN PANDEMIE 

 
 PROF.ÎNV. PREȘCOLAR JARCAU ROZICA 
 ȘC. GIM. LUNCA PRIPORULUI, NEHOIU 

 
 Creativitatea cadrului didactic salveaza educația. E primavară și odată cu ea sosește șirul 

sărbătorilor Pascale - Floriile si Învierea 
 Activitațile didactice în învățământul preșcolar se proictează în strânsă legătură cu mediul 

înconjurator, deci acum ,, Vine iepurașul”. În pandemie sau nu, copilul trebuie să trăiască din plin 
aceată bucurie. Pe lângă cadourile plăcute și utile de la ,,părinții iepurași”, copiii trebuie să – și 
înusușiască noțiuni știintifice, pdagogic predate. Cum facem asta în pandemie? 

 -Dacă dispun de tehnica digitală proiectăm o activitate on – line, dar dacă nu ? Dacă suntem in 
vacanță? 

 Astfel de întrebări provoacă creativitatea cadrului didactic și astfel planifică, organizează 
activitați speciale, educative si distractive pentru copii. 

 O activitate extrascolară eficienta este întâlnirea cu grupuri mici de copii în mediu extrașcolar, 
cu ajutorul părinților in a procura materialul didactic și a – i înoții pe copii la destinația aleasă de 
comun acord. 

 Pentru aceasta, educatoarea comunică on – line sau telefonic cu fiecare parinte, ținând cont de 
disponibilitatea acestuia, propune tipul activității, modul de desfașurare, locația și timpul alocat in 
funcție de prognoza meteo. Înfunție de feed-bak –ul primit de la părinți pornește acțiunea care necesită 
proiectare didactică și timp.  

La sfârsit se multumește cu PLĂCEREA DE A FI OBOSIT ! 

 
  



 
EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN VREME DE PANDEMIE 

 
 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR:  

JECAN ILIEȘ DELIA-CRĂCIUNIȚA 
GRĂDINIȚA CU P.P. UNIVERSUL COPIILOR”-CLUJ-NAPOCA 

 
Motto: ”ȘI-N VREME DE PANDEMIE 
 SĂ PĂSTRĂM NATURA VIE!” 
 
Educația ecologică și pentru protecția mediului este procesul prin care ne recunoaștem valorile 

naturale și contribuim la dezvoltatea aptitudinilor tinerei generații. Valorile educației ecologice 
determină formarea unui comportament sau a unei anumite atitudini pozitive, sănătoase, referitoare 
la mediul ambiant. Un comportament ecologic responsabil se poate forma copiilor și în vreme de 
pandemie, încă de la vârsta preșcolară prin realizarea unor proiecte care își propun crearea unui mod 
de gândire ecologic și derularea unor acțiuni de ocrotire a naturii precum și de creare a unor spații, 
colțuri verzi atât în casă cât și lângă bloc sau în curtea grădiniței. Educația pentru ocrotirea mediului 
este o modalitate foarte eficientă prin care se poate insufla generațiilor tinere dorința de a-și creea 
propriul colțișor verde, contribuind astfel la salvarea naturii. 

 Așadar, educația ecologică trebuie să-l ajute pe om să conștinetizeze că aerul, apa, solul sunt 
elemente vitale, dar nu inepuizabile. Legile conviețuirii într-un mediu sănătos ne atrag atenția asupra 
faptului că degradarea mediului înconjurător are consecințe grave asupra sănătății omului. De fapt, 
protecția naturii, așa cum susținea R Marcellin, “nu este numai o chestiune de generozitate și de 
estetică, ci o chestiune de supraviețuire”. Desfășurarea activităților în domeniul ecologiei reprezintă 
pentru copii un motiv de entuziasm . Copiii observă rezultatele, le analizează și se implică cu 
responsabilitate în crearea unui mediu ambiant curat și plăcut. 

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova comportamentele ecologice sănătoase și prietenilor. 

Natura este foarte importantă pentru fiecare persoană, astfel, viața noastră depinde foarte mult 
de natură, de tot ceea ce ne înconjoară. Avem nevoie de o natura cât mai curată, cât mai sănătoasă 
pentru oameni cât și pentru restul viețuitoarelor. Omul trăiește datorită naturii, dacă moare natura 
moare și omul. 

Formarea copiilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de 
importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar, desfășurat atât în activitățile față în față 
cât și prin activitățile online pe care le-am desfășurat în această perioadă de pandemie. 

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate: şcolară, extraşcolară, activităţi 
ştiinţifie, literare, artistice, plastice, sportive etc. O modalitate atractivă de realizare sunt activităţile 
desfășurate în natură. Astfel, am propus copiilor în perioada „grădiniței online”să desfășurăm 
activități individuale de creare a unor spații, colțuri verzi acasă unde să plantăm sau să semănăm flori 
iar apoi să învățăm să le ingrijim periodic pentru a crește și a ne înfrumuseța locul unde trăim; astfel 
contribuim fiecare, de mici la ocrotirea naturii, ne formăm abilități ecologice. Fiecare copil/părinte 
va fotografia ”colțul verde” creat, va trimite poza pe pagina de whatsapp a grupei și vom realiza apoi 
un album intitulat: 

 ”ȘI-N VREME DE PANDEMIE/, SĂ PĂSTRĂM NATURA VIE!” 



Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul copiilor pentru lumea înconjurătoare, 
se formează atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a mediului şi se 
cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos. Educaţia ecologică trebuie 
începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a reuși în timp, formarea unei conduite 
adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze în folosul 
naturii şi a sa. 

Copilul de vârstă preșcolară și şcolară mică nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci 
trebuie implicat în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea 
curiozităţii senzoriale în plină dezvoltare. 

 
Bibliografie: 
1. Cuciinic, Constanţa –,,Natura–prietena mea’’, Ed. Aramis, 2003. 
2. Mohan, Gheorghe, Ardelean, A., – ,,Ecologie şi protecţia mediului’’, Bucureşti, Ed. „Scaiul”, 

1993. 
  



 
ACTIVITATE ECOLOGICĂ  

O LUME COLORATĂ 
 

 JERCAN LAVINIA-LOREDANA 
PROF. ȊNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR  

GRĂDINIŢA P.P. DUMBRAVA MINUNATĂ ZALĂU 
 
 Ȋn grădiniţa noastră promovăm dezvoltarea educaţiei ecologice a preşcolarilor şi ne-am propus 

desfăşurarea unei activităţi ecologice care să fie accesibilă şi celor care nu participă direct la 
activităţile zilnice ci online. Am considerat necesar să luăm atitidine şi să ne realizam activităţile 
propuse ȋn ciuda condiţiilor impuse de restricţiile impuse ȋn perioada pandemiei. Este deosebit de 
important pentru dezvoltarea sentimentelor de afecţiune faţă de tot ceea ce-i înconjoară, pentru 
formarea unor atitudini corespunzătoare faţă de mediu, atingerea unui nivel de cunoaştere şi atenţie 
faţă de mediu şi problemele sale ca cei mici să fie implicaţi ȋn activităţi de protejare şi de 
ȋnfrumuseţare a mediului apropiat. Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste 
sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui, să înţeleagă funcţionalitatea mediului, 
interacţiunea oamenilor cu acesta şi despre cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. Copiii 
dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, ȋnvaţă să utilizeze cunoştinţele şi abilităţile 
dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor 
mediului. Prin antrenarea copilului în diferite acţiuni de educaţie ecologică, grădiniţa alături de 
familie contribuie la formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice. Prin activităţi ecologice 
putem să cultivăm dragostea şi interesul copiilor pentru lumea care ne înconjoară, putem să formăm 
atitudini de aprobare sau dezaprobare privind rezultatele pozitive sau negative ale acţiunii omului 
asupra mediului. Educaţia ecologică necesită cunoaşterea interacţiunii om-mediu, conştientizarea 
micului cetăţean de necesitatea implicării lui în protecţia mediului, participarea lui directă la activităţi 
carec onduc la rezolvarea problemelor de mediu, deoarece el este gestionarul direct şi consumatorul 
de mâine al resurselor. Educaţia copilului în acest sens începe în familie, apoi în grădiniţă şi se 
continuă sistematic în şcoală. Activităţile practice din mediul apropiat duc la formarea unor deprinderi 
elementare de cercetare şi protecţia mediului. Prin activităţi ecologice desfăşurate, copiii se dezvoltă: 
intelectual, emoţional, voliţional, moral. Valorile promovate prin activitatea propusă sunt: respectul 
pentru natură, conştientizarea şi implicarea în problemele de mediu înconjurător, responsabilizarea 
moral-civică.  

 Copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, învaţă să utilizeze cunoştinţe şi 
abilităţi în vederea unor acţiuni pozitive care vor duce la realizolvarea problemelor mediului.  

 Am considerat că este semnificativă realizarea unei activităţi de ecologizare prin plantare de 
flori de sezon deoarece aceasta se poate desfăşura atât la grădiniţă cât şi acasă ȋmpreună cu părinţii 
sau bunicii. Activitatea de plantare dezvoltă atitudini de îngrijire a mediului şi abilităţi gospodăreşti, 
cei mici pot observa cum prin munca lor contribuie la ȋnfrumuseţarea mediului: curtea grădiniţei, 
rondul din faţa blocului, aleea din curte. . Noi, cadrele didactice şi părinţii, trebuie să-i sprijinim 
pentru a-şi forma şi dezvolta abilităţi necesare identificării şi investigării problemelor de mediu şi să 
le dăm ocazia de a participa la rezolvarea acestora.  

 Copiii au adus flori de sezon şi unelte mici de gradinărit ȋn ziua dedicată activităţii şi au urmărit 
etapele plantării demonstrate de educatoare, apoi au fost sprijiniţi de personalul grădiniţei să planteze 
florile aduse, au fost ȋnvăţaţi cum să ţină uneltele, cum să sape o groapă mică, cum se plantează, cum 
să umple stropitoarea şi cum să ude plantele. 

 La finalul activităţii copiii au admirat rondurile colorate şi au primit responsabilitatea de a uda 
zilnic florile plantate. Discuţiile despre natură, modul în care trebuie fiecare să avem grijă de natură, 
care sunt efectele, consecinţele neglijenţei noastre faţă de natură au avut rolul de a implica copiii în 
activitatea propriu- zisă, în a-i conştientiza că acţiunea de plantare a florilor este un act responsabil, 
care are drept consecinţe protejarea mediului înconjurător.   



 
PARTENERIATUL CU PĂRINŢII – MODELE DE IMPLICARE A 

PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 
 

 G.P.P. LICURICII, TOPOLOVENI 
 PROF.INV. PRESCOLAR JIANU IONELA ANDREEA 

 
 “Toti copiii şi adultii au dreptul să evolueze şi să se dezvolte intr-un context in care să existe 

egalitate şi respect pentru diversitate . Copiii , parintii si educatorii au dreptul la calitate in serviciile 
implicate in copilarie timpurie , fara discriminare , din cauza rasei, culorii , sexului , religiei , 
opiniilor politice sau de alta natura , nationalitate , etnicitate , origine sociala , saracie , dizabilitate, 
nastere sau orice alt statut .” 

 DECET (European Diversity in Early Childhood Education and Training Network) 
 
 De-a lungul timpului , cuvantului “famile” I s-au atribuit mai multe definitii .Familia reprezinta 

una din cele mai vechi forme de comunitate umana , o instituie stabila , cu rosturi fundamentale pentru 
indivizi si pentru societate (M.Voinea , 1996) .  

A.BERGE (1967) defineste familia prin comparative cu personalitatea individuala , ca un fel 
de personalitate colectiva a carei armonie generala influenteaza armonia fiecarea dintre parti.  

 Pentru C.Levi Strauss in ” Les Structures elementaires de la parente” (1 949), familia este “un 
grup care isi are originea in casatorie, fiind alcatuita dintre sot si sotie si copii nascuti din unirea lor 
(grup caruia I se pot adauga si alte rude ), pe care ii unesc drepturi si obligatii morale , juridice , 
economice , religioase si sociale , inclusiv drepturi si interdictii sexuale “ 

 N.V.Stanoiu si M.Voinea (1983) ofera o alta variant de definire a familiei : “Familia este un 
grup social realizat prin casatorie , alcatuit din persoane care traiesc impreuna , au gospodarie casnica 
impreuna , sunt legate prin anumite relatii natual –biologice , psihologice , morale si juridice si 
raspund una pentru alta in fata societatii “ 

 In familie , copiii sunt crescuti , protejati si isi apropie valorile culturii si ale morale. Ei se 
dezvolta fizic , psihic , moral si spiritual prin amprenta mediului familial. In familie se realizeaza 
integrarea sociala primara a copilului .Odata cu intrarea in gradinita , si mai apoi la scoala se va incepe 
integrarea secundara. Parteneriatul poate fi reprezentat de o masa rotunda , la care fiecare participant 
este pozitionat la acelasi nivel , are un cuvant de spus si este ascultat .  

 Obiectivele educaţionale realizabile în familie pentru etapa preşcolarităţii sunt: 
• asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al gradinitei; 
• cunoaşterea cerinţelor specifice gradinitei; 
• creşterea condiţiilor necesare activităţii de învăţare continuă; 
• controlul respectării programului zilnic; 
• crearea condiţiilor necesare extinderii capacităţii de cunoaştere prin mijloace adiacente: cărți, 

reviste, expoziţii, teatru, radio-tv., site-uri educaționale, excursii, etc; 
• consolidarea deprinderilor moral-civice, a conduitei civilizate, în relaţiile cu mediul social; 
• crearea condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor artistice şi sportive.  
 Modele de implicare a părinţilor în educaţia copilului: Modelul sferelor de influenţă 

suprapuse - Joyce Epstein Modelul parteneriatului SFC, dezvoltat de Joyce Epstein (1995) pare a fi 
„cel mai proeminent şi complet din literatură” (Poulou şi Matsagouras, 2007; Epstein şi Van Voorhis, 
2010), iar multe dintre studiile analizate se raportează la acest model. Teoria sferelor de influenţă 
suprapuse afirmă că elevii învaţă mai mult atunci când părinţii, educatorii şi alte persoane din 
comunitate împărtăşesc scopurile şi responsabilităţile pentru învăţarea elevilor şi lucrează împreună, 
nu individual (Epstein, 1987, 2001). Ariile care se suprapun sunt familia, şcoala şi comunitatea. În 
cadrul zonelor de “suprapunere” au fost identificate următoarele tipuri de implicare (Epstein şi Van 
Voorhis, 2010): parentingul, comunicarea, voluntariatul, învăţarea acasă, luarea deciziilor şi 
colaborarea cu comunitatea. Validitatea modelului este demonstrată prin analize la nivel internaţional 



(Denessen et al., 2009), dar sunt prezentate şi o serie de provocări (Epstein şi Van Voorhis, 2010) şi 
implicaţiile pentru acţiunile consilierului şcolar în parteneriate (Epstein şi Van Voorhis, 2010) şi 
diferenţele între „şcolile cu performanţe bune şi cele cu performanţe slabe” (Kabarere, 2013) sau rolul 
profesorilor (Spernes, 2011).  

Modelul Hoover-Dempsey şi Sandler 
 Acesta ilustrează procesul implicării parentale din perspectiva teoretică mai largă a teoriei 

învăţării sociale (Bandura, 1986, apud Wollscheid, 2013; Walker şi Shenker şi Hoover-Dempsey, 
2010). Comportamentul uman este privit ca parte a unui sistem de relaţii bilaterale între factorii 
personali şi factorii de mediu (Walker şi Shenker şi Hoover-Dempsey, 2010), subliniind contribuţia 
pe care cultura şi alte variabile legate de contextul de viaţă o au, ca elemente fundamentale pentru 
motivaţia în implicarea părinţilor şi tutorilor (Moore-Thomas şi Day-Vines, 2010) 
  



PARTENERIATULCU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE LA NIVELUL PRIMAR  

 
 ÎNVĂȚĂTOR JIGALOV PALI  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENTA 
 
Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor principal în formarea 

personalităţii copilului. 
De modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă depinde 

comportamentul socio-relaţional al viitorului adult. Părinţii trebuie să mediteze la rolul important pe 
care-l au în formarea personalităţii acestuia. Se spune, şi pe bună dreptate, că familia este prima 
şcoală a copilului în care învaţă cum să se comporte în viaţă şi în societate. 

Acţiunile educative exercitate de părinţi trebuie să fie continue, raţionale, şi să ţină cont de 
dezvoltarea fizică şi psihică a copilului. 

În familie copilul se bucură de un climat afectiv sporit care-i conferă mai multă siguranţă. 
Climatul de căldura din familie, preocuparea părinţilor de a le oferi copiilor condiţii cât mai bune de 
viaţă constituie un factor important al educaţiei. Relaţiile care se stabilesc între părinţi şi copii sunt 
de ataşament, de încredere reciprocă ceea ce face posibilă o bună comunicare între ei. Părinţii trebuie 
să comunice permanent eu copiii şi nu doar prin vorbe ci şi prin componente neverbale, afectiv-
emoţionale, gesturi vizibile. 

O privire încruntată din partea părinţilor îl poate face pe copil să se izoleze, să se teamă, în 
schimb o privire caldă, tandră care însoţeşte mesajul verbal îl face pe copil să capete mai multă 
încredere în el. 

Familia este o rampă de lansare pentru copil. De la părinţi, copilul învaţă primul abecedar al 
muncii. Tot părinţii sunt cei care le dezvoltă voinţa, perseverenţa, spiritul de iniţiativă, curajul - 
trăsături care marchează personalitatea copilului. 

Atitudinea părinţilor în munca educativă este hotărâtoare pentru formarea viitoarei 
personalităţi. Familia trebuie să fie deschisă noului, să-l facă pe copil să pătrundă în noua civilizaţie 
înarmat cu multe cunoştinţe. 

Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, face ca educaţia fără competenţă să nu fie educaţie. 
Părintele este primul educator al copilului. Dacă acesta nu-şi ia rolul în serios vor exista lacune în 
educaţia copilului care-i va marca dezvoltarea personalităţii. 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 
folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, 
poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii 
pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de 
capacitatea de a fi autodidact). 

Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. 
Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura 
cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească 
foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, 
părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

Despre cum se gestionează învățarea în această perioadă în care cursurile sunt suspendate și 
cum este să fii pedagog în școala online, ne spun profesorii care folosesc platforme de învățare, apeluri 
video și integrează lucrul cu rețele sociale. Trecerea a fost grea, dar există multe modele de bune 
practici care arată că lucrurile se pot întâmpla și în online.  
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“ŞCOALA ALTFEL”- PROVOCARE ȊN ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR CAMELIA JIMBOREAN,  

LICEUL TEHN. “SF. ANTIM IVIREANU”, BUCUREŞTI 
 
MOTTO: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori) 

 ,,Școala Altfel’’ este săptămâna așteptată cu mare nerăbdare de elevi, părinți și cadre didactice. 
Este o săptămână inedită în care şcolarii învață activ cu mai multă bucurie, stare de bine și interes, 
într-un cadru nonformal, fără presiunea calificativelor şi a unui program strict. 

Situația actuală provocată de pandemia Covid 19 a adus o schimbare radicală a sistemului 
educaţional.  

 Ȋn acest context şi modalitatea de abordare a Săptămȃnii „Şcoala Altfel” a necesitat o 
schimbare radicală, constituindu-se ca o provocare prin derularea în online. Cadrele didactice au fost 
nevoite să se adapteze la provocări manifestȃnd flexibilitate şi ingeniozitate, fiind în acelaşi timp 
conștiente de ineditul situaţiei. Schimbarea a presupus, în aceeaşi măsură, implicarea mai largă a 
părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în 
educația propriilor copii. 

 De altfel, aşa cum spunea Maria Montessori, copilul nu trebuie educat pentru lumea de azi, el 
trebuie învăţat să se adapteze pentru ceea ce va urma. Astfel rămâne în sarcina noastră ca dascăli să 
gândim creativ în organizarea procesului instructiv-educativ şi în planificarea activităților 
extracurriculare, să-i ajutăm în pregătirea pentru viață oferindu-le șansa de a se dezvolta pe toate 
planurile. 

 Din aceste considerente, dar luȃnd în calcul şi faptul că activităţile extracurriculare oferă 
oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă 
educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi, am găndit 
activităţile din Săptămȃna „Şcoala Altfel” din acest an şcolar într-o manieră inedită. 

 A fost o reală provocare pentru mine să pregătesc derularea programului „Săptămȃna Altfel” 
in online. 

 Activităţile desfăşurate online sunt mult mai dificil de realizat şi de livrat, noile 
aplicaţii/instrumente utilizate necesitȃnd pregătire suplimentară şi documentare pas cu pas. 
Conţinuturile informaţionale au fost livrate prin intermediul Platformei Microsoft Teams şi au 
presupus proiectare adecvată, astfel încȃt să poată fi înţelese şi asimilate de elevi, de la distanţă. 

 Ȋn acest an şcolar, Săptămȃna „Şcoala Altfel” s-a derulat în stămȃna 14 – 18 decembrie, prilej 
de a introduce copiii în atmosfera sărbătorilor de iarnă, atȃt de îndrăgite de noi toţi.  

Astfel, după o miniprezentare a tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun, copiii au fost provocaţi să 
realizeze diverse ornamente pentru Crăciun, într-o atmosferă relaxantă, în compania colindelor 
tradiţionale romȃneşti. La activitate, au participat cu mare bucurie şi deschidere părinţii celor mici, 
bucurȃndu-ne împreună de farmecul acestor momente. 

 

 



 
 O altă activitate mult îndrăgită de copii şi derulată în online în Săptămȃna „Şcoala Altfel” a 

fost o activitate de voluntariat realizată în colaborare cu Asociaţia „Taxiul cu bomboane”. Cadrul 
relaxant şi atmosfera de sărbătoare precum şi ineditul situaţiei au creat amintiri de neuitat. 

 
 
 Ne-am bucurat si de un “Club de lectură” inedit, dar şi de proiecte de Educaţie financiară şi de 

cele derulate împreună cu Asociaţia “Istoria Artei” cu care colaborăm de mulţi ani.  
 Finalul săptămȃnii i-a provocat pe micii bucătari ai clasei a III-a B să prepare o salată delicioasă 

de fructe pentru masa de Crăciun. Copiii au fost îndrumaţi în online de un maestru bucătar, tatăl lui 
Rareş. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR JITARU DANIELA-ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49, BUCUREȘTI 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
 (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
Activitățile extracurriculare sunt activități ce completează activitățile de învățare realizate la 

clasă, ele urmăresc aprofundarea și lărgirea informației, dezvoltă interesul pentru diferite ramuri ale 
științei, atrag copilul la viața socială, la utilizarea timpului liber într-un mod plăcut și util, orientează 
elevii către activități utile care sa le întregească educația școlară, contribuind în mare măsură la 
formarea personalitații lor. 

Beneficii ale activității extrașcolare: Elevul învăță să-și managerieze timpul și prioritățile, 
implicarea în diverse activități de interes, creșterea stimei de sine, elevii iși dezvoltă solide abilități 
de relaționare. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini și competențe speciale, 
implicarea elevilor în activități cât mai diverse și bogate în conținut, trezirea interesului pentru 
activități culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, ajutorul pentru reușita școlară în ansamblul 
ei, cultivarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile, fructificarea spiritului de 
echipă. Activitățile extrașcolare se desfășoară de obicei în cadre informale, ceea ce permite elevilor 
cu probleme de afirmare în mediul școlar să-și scadă nivelul de anxietate și să-și maximizeze 
potențialul intelectual. 

Procesul de planificare trebuie să prevadă diverse situații cu caracter educativ și impactul lor 
asupra elevilor și, deci, trebuie să îmbine o acțiune concretă cu alternative, deoarece numai în acest 
fel procesul de planificare va fi creator. Planificarea corectă trebuie să aibă obiective bine conturate, 
care asigură succesul muncii educative, evitînd greșelile și fenomenele negative, cum ar fi activitățile 
cu caracter întâmplător ce ar genera egoismul, indiferența. 

De obicei, planul este alcătuit din trei componente: Tematica activităților educative, forme de 
realizare, data desfășurării. 

 Tipuri de activități extrașcolare tradiționale: 
-- activități extracurriculare desfășurate în instituțiile de învățământ, dar în afara clasei și a 

lecției ( ateliere de pictură, ateliere de film, ateliere de citit, etc),  
- activități extracurriculare desfășurate în afara instituțiilor de învățământ, dar subincidența 

acestora (excursii școlare, tabere, drumeții, vizite la muzee, vizite în parcuri etc),  
- activități extracurriculare desfășurate în instituțiile de învățământ, de alte instituții cu funcții 

educative (ateliere de prim-ajutor, ateliere de robotică, informatică etc). 
 Deși lista activităților extrașcolare tradiționale este foarte mare, iar cadrele didactice au o mare 

varitate de posibilități, școala online reprezintă o provocare pentru noi, toți. Binînțeles că ne putem 
adapta și putem introduce activități extrașcolare și în timpul orelor online. Tipuri de activități 
extrașcolare online: 

-jocuri educaționale online,  
-vizite virtuale la muzee, parcuri, diverse instituții, etc,  



-vizite virtuale cu ajutorul Google Earth,  
- vizionare film online 
-ateliere pe teme de interes ale copiilor.  
 Activitățile extracurriculare oferă posibilitatea ca în cadrul acestora să se realizeze legatura 

între aptitudini, talente, stil de viață civilizat și stimularea creativității în diferite domenii, de aceea 
este foarte important să desfășurăm aceste tipuri de activități indiferent de forma în care o vom face. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTE 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU HAŢIEGANU” CLUJ-NAPOCA 

 PROF. JOLDEŞ NICOLAE TRAIAN 
 
Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii 

Domnului. Începutul acestei sărbători e văzut 
chiar în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul 
simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca 
preţ al răscumpărării. 

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e 
marcat odată cu postul de şapte săptămâni. 

 O semnificaţie foarte importantă o are 
Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această 
zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se 
concentrează asupra casei, a curţii, pentru ca 
totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pască şi să vopsească ouăle. Potrivit 
tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. 
Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică. Acasă le e 
îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi. 

 La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – 
iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biserica de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară 
afară, iar când preotul va rosti „Christos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune 
„Adevărat a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii, iar aceasta va fi formula de salut timp 
de 40 de zile, până la Înălţarea Domnului. 

 Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, 
afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. 

 Oamenilor le este permis să mănânce bucăţele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea 
şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. Se spune 
că acei care ciocnesc ouă roşii în ziua de Paşte se vor întâlni şi pe lumea cealaltă. 

Scopul acestui proiect a fost să promovez online tradiţiile şi obiceiurile poporului român cu 
dorinţa ca ele să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii şi cu speranţa că voi sădi în sufletele 
curate ale acestor copii dragostea pentru frumos, lumină, culoare, armonie, graţie şi ritm.  

 Obiectivele proiectului au fost cunoaşterea, valorificarea şi preţuirea tradiţiilor Pascale, 
promovarea prin cântece, poezie şi pictură a artei populare, construirea şi consolidarea relaţiilor 
şcoală-familie-comunitate prin activităţi commune online, cu caracter religios. Proiectul a constituit 
o ocazie eficientă prin care să imprim în sufletul elevilor sentimentul de apartenenţă, de iubire şi 
preţuire a rădăcinilor şi valorilor poporului român. Ambientul plăcut le-a creat elevilor o atitudine 
încărcată de linişte şi emoţie. Ei au fost dornici de a se implica în asemenea activităţi, s-au simţit 
importanţi, pentru că operele lor contribuie la păstrarea şi preţuirea tradiţiilor specifice poporului 
român, făcându-l unic, statornic şi nemuritor de-a lungul timpului. 

 Durata: proiectul s-a derulat pe parcursul unei săptămâni.  
Beneficiarii: acestei activități au fost, în primul rând, elevii clasei a VIII- a A de la Şcoala 

Gimnazială „Iuliu Haţieganu” din Cluj, părinţii şi rudele apropiate ale acestora.  
Resursele umane ale acestui proiect au fost elevii clasei a VIII a A, profesorul diriginte al 

clasei, un preot de la Catedrala Mitropoliteană “Adormirea Maicii Domnului”, părinţi, reprezentanţi 
mass-media, iar cele materiale au constat în calculator, laptop, video-proiector, bloc de desen, 
acuarele, ouă, hârtie glasată, hârtie creponată.  

Activităţile stabilite pentru cele cinci zile au avut următoarele titluri: – Paştele – cea mai mare 
sărbătoare a românilor, responsabil: prof. Joldeş Nicolae Traian;  



– Tradiţii şi obiceiuri din Cluj Napoca, responsabil: prof. Joldeş Nicolae Traian;  
– Lumină şi culoare – activitate de pictură, desen şi încondeierea ouălor; 
 – Îl slăvim pe Iisus (program artistic);  
– De vorbă cu preotul – vizită la Catedrala Mitropoliteană “Adormirea Maicii Domnului”; 

Domnul profesor Joldeş Nicolae Traian, a încercat să-i apropie pe copii de lumea lui Dumnezeu, să-i 
determine să facă fapte bune aşa cum şi Domnul Iisus a făcut pentru noi, povestindu-le scurte 
istorioare şi prezentându-le un material PowerPoint online. Prezentarea realizată de domnul profesor 
copiilor s-ar putea rezuma astfel:  

 Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi 
clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii.  

 Paștele, cum denumesc românii sărbătoarea Învierii, îşi are etimologia în cuvântul ebraic pesah, 
trecere. Paştele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului, pe 
pământul făgăduinţei, Canaan. Paştele creştinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului, 
după modelul căruia, vor învia toţi creştinii. 

 Ultima săptămână din Postul Paştelui se numeşte „Săptămâna Patimilor” şi începe în duminica 
Floriilor, duminica în care se comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim. „Săptămâna Patimilor” 
comemorează prinderea lui Iisus, crucificarea şi moartea Lui.  

 În această ultimă săptămână, multe biserici ţin slujbe în fiecare seară, slujbe numite «Denie». 
De luni până joi se comemorează ultima masă, prinderea şi închiderea lui Iisus. Ziua de joi se numeşte 
«Joia Mare». Vineri, numită «Vinerea Mare» se comemorează crucificarea şi moartea lui Iisus pe 
cruce. În acesta zi, adevărații credincioși ţin „post negru”, adică nu mănâncă nimic. Intrarea Domnului 
Iisus Hristos în Ierusalim este singurul moment din viaţa sa pământească în care a acceptat să fie 
aclamat ca Împărat. În această zi, denumită şi Duminica Floriilor, se sfinţesc, prin rugăciune şi 
stropire cu agheasmă, ramuri înmugurite de salcie, care se împart creştinilor, iar slujitorii Bisericii le 
ţin în mâini, cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii. Ramurile de salcie 
amintesc de ramurile de finic și de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Cu acestea, după ce 
au fost aduse la biserică spre a fi sfinţite, creştinii împodobesc icoanele, uşile şi ferestrele.  

 Pentru creștini, Sfintele Paști este tot o trecere, de la moarte la viaţă. Prin Paşti noi prăznuim 
moartea şi Învierea lui Hristos. Profetul Isaia, vorbind despre patima Domnului spune: „ca un miel 
spre junghiere s-a adus...”. Deci, pentru creştini, Hristos devine Mielul care Se jertfeşte pentru 
mântuirea neamului omenesc.  

 Cu ajutorul altei prezentări Power Point online, realizată de mine, elevii au putut descoperi 
câteva obiceiuri legate de această sărbătoare care au existat sau care se mai păstrează în zona Clujului. 

 În Jucu de Sus a existat obiceiul ca în seara din ajunul Paştelui, femeile să meargă la fântână 
să scoată apă şi să verse atâtea găleţi cu apă, câţi morţi are fiecare familie. A doua zi sau în unele 
zone (satele de pe lângă Cluj) în joia mare tot ele fac focul cu boji uscaţi la mormintele morţilor, în 
cimitir şi le stropesc cu apă adusă într-o sticlă. 

 Înainte vreme, se făceau focuri în cimitirul satului sau în gospodăriile oamenilor, lângă care se 
punea un scaun cu trei picioare şi o oală cu apă, iar credinţa spune că peste noapte, dacă sufletele 
celor trecuţi în nefiinţă se întorc la casele lor, vor bea apă şi se vor încălzi la foc.  

 Potrivit tradiţiei, femeile nu au voie să doarmă în joia mare, altfel vor dormi tot anul. În a patra 
zi a Săptămânii patimilor este bine să se vopsească ouăle, căci acestea vor rezista mult timp, fără să 
se strice. Tot în Joia Mare, creştinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. 

În săptămâna Paştelui, se face curăţenie la morminte, iar, în ajun, femeile merg la cimitir pentru 
a pune flori. În vinerea mare, la slujba de seară, se fac rugăciuni speciale pentru oamenii care au murit 
nespovediţi, neîmpărtășiți și fără de lumină, iar urmaşii acestora împart de pomană copiilor şi 
oamenilor săraci aflaţi în biserică, vin şi pâine. În dimineaţa de Paşti, după ce credincioşii vin de la 
biserică cu lumânarea aprinsă, nu au voie să păşească în casă până ce nu calcă pe o brazdă verde şi 
pe un fier de plug în credinţa că anul va fi bogat în roade, iar oamenii vor fi sănătoşi. Tot de sănătate 
se vorbeşte atunci când membrii cei mai mici dintr-o casă sunt puși să-și privească chipul în vasul cu 
vopseaua unde au fost înroşite ouăle.  



 A treia activitate i-a adus pe elevii clasei a VIII-a A 
care şi-au dovedit talentul prin vopsirea ouălor şi decorarea 
acestora cu multă migală şi entuziasm. Elevii au vopsit ouăle 
roşii şi le-au decorat cu diferite linii, puncte sau alte desene, 
după cum i-a condus imaginaţia. Au aflat că oul vopsit este 
simbolul Mântuitorului, Sărbătoarea Paştelui înţeleasă prin 
activităţi care părăseşte mormântul şi se întoarce la viaţă, 
precum puiul de găină ieşit din găoace. Au putut decoperi 
semnificaţiile utizate pentru tipurile de linii: linia dreaptă 
verticală – viaţa, linia dreaptă/orizontală – moartea, linia 
dublă dreaptă – eternitatea, linia cu dreptunghiuri – gândirea 
şi cunoaşterea, linia uşor ondulată – apa, purificarea, spirală – timpul, eternitatea, dubla spirală – 
legătura dintre viaţă şi moarte. Tot în cadrul acestei activităţi, elevii au construit coşul ornamental 
pentru oul vopsit: au decupat un dreptunghi de culoare verde din hârtie glasată, pe o lungime a 

dreptunghiului au tăiat-o astfel încât să imită vârful ascuţit al firelor de iarbă 
apoi au lipit-o în jurul oului. Fiecare copil a confecţionat apoi o jumătate de 
cutiuţă în care au aşezat oul. Aceste lucrări alături de desene au fost prezentate 
online unde a avut loc o expoziţie pe şcoală dedicată acestei sărbători. Tot 
online, elevii au susținut programul artistic intitulat „Îl slăvim pe Iisus”. Pentru 
că ne apropiam de sărbătoarea Învierii pe care o numim Paştele, cu dragoste 
i-am învăţat pe elevi că trebuie să rostim rugăciuni de apropiere către 

Dumnezeu şi să căutăm în sufletele noastre virtuţi ca Milostenia, dragostea, iubirea, credinţa, speranţa 
care ne vor ajuta să primim acea lumânărică caldă cu focul harnic pe care în zori o vom aduce acasă 
. Prin acest moment am încercat şi noi să ne luminăm cu lumina cea sfântă, aducând o rază de bucurie 
către Învierea Domnului .Cu emoţie în glas, elevii au recitat poezii şi au cântat cântece pe un fond 
muzical adecvat – priscesnele interpretate de Marius Ciprian Pop. Prin 
dăruirea copiilor, prin implicarea părinţilor şi a mea am vrut să-i 
mulţumim Mântuitorului pentru jertfa sa pentru iertarea păcatelor 
omenirii întregi. La finalul programului, elevii s-au bucurat de această 
activitate frumoasă. 

 Ultima activitate a constat în vizita la Catedrala Mitropoliteană 
“Adormirea Maicii Domnului”unde preotul ne-a prezentat câteva 
reguli pe care trebuie să le urmăm atunci când păşim în casa Domnului, ne-a spus că în Săptămâna 
aceasta, a Patimilor se ţin slujbe în fiecare seară. De asemenea, ne-a explicat că în această săptămână 
vin din ce în ce mai mulţi oameni pentru a se spovedi şi a se împărtăşi. Taina Spovedaniei este Taina 
în care Dumnezeu iartă, prin duhovnic, păcatele creştinilor care se căiesc sincer şi le mărturisesc la 
scaunul spovedeniei, în faţa preotului. Sfânta Împărtăşanie este cea mai mare Taină, fiindcă prin ea 
noi nu primim numai harul dumnezeiesc, ci pe însuşi izvorul harului, pe Iisus Hristos, 
împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele Său. Ne-a îndemnat să trăim în rugăciune şi credinţă şi să 
urmăm îndemnul lui Dumnezeu: ,,Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot 
sufletul tău și din tot cugetul tău”, aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia: 
Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”(Matei, 37-39). 
  



 
ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE – INTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

JÓZSA IZABELLA,  
COLEGIUL DE MUZICĂ SIGISMUND TODUȚĂ, CLUJ-NAPOCA,  

LICEUL UNITARIAN JÁNOS ZSIGMOND, CLUJ-NAPOCA 
 
Activitățile extrașcolare în contextul actual al pandemiei mondiale devin neobișnuite datorită 

faptului că aproape toată activitatea de predare se realizează online. Deci școala propriu-zisă a devenit 
Școală Altfel. Și a trebuit să facem planuri pentru Școala Altfel pentru o Școală Altfel. Proiectarea 
activităţilor extrașcolare implică o muncă considerabilă din partea profesorilor, deoarece se 
desfăşoară în mai multe etape: selectarea finalităţilor, alegerea experienţelor extracurriculare, 
alegerea conţinuturilor, organizarea conţinuturilor și evaluarea eficacităţii activității extrașcolare, însă 
datorită creșterii procentajelor celor care s-au îmbolnăvit, s-au modificat, iar la majoritatea claselor 
s-au mărit vacanțele. Pentru a recupera cele două săptămâni în plus date ca vacanță, pe lângă faptul 
că încheierea anului școlar se prelungește cu o săptămână, recomandarea actuală este să se renunțe la 
Școala Altfel.  

Din nou trebuie ca noi, profesorii să dăm dovadă de flexibilitate, să renunțăm la planurile abia 
formulate, să renunțăm la o parte din vacanțe, să acceptăm prelungirea anului școlar și să ne adaptăm 
la toate dispozițiile noi.  

În contextul pandemiei activitățile extrașcolare își găsesc refugiul în activitățile online. 
Deoarece activităţile extrașcolare sunt de mai multe tipuri: activităţi de educaţie intelectuală, 

activităţi culturale, activităţi artistice, activităţi sportive și activităţi de educaţie morală, ele acoperă 
un segment important care completează activitatea de predare. Este o deschidere spre lumea din afară, 
spre ceva mai general, mai palpabil, în legătură directă cu arta, cultura și în același timp mai apropiat 
de viața de zi cu zi.  

Chiar dacă prin dispozițiile actuale se recomandă renunțarea la Săptămâna Altfel, o oră sau o 
parte dintr-o oră poate fi declarată mai altfel, pentru a decongestiona situația elevilor care nu au 
vacanță, adică clasele a VIII-a și a XII-a. Recent am aflat că elevii care au vacanță își necăjesc frații 
care au școală. A trebuit să le explic că a merge la școală este o oportunitate și toată programa s-a 
complicat pentru a nu întârzia examenele și admiterile. 

Deoarece programul de acasă al elevilor trebuie reînvigorat, o ocazie pentru acest lucru ne dau 
chiar Sfintele Sărbători Pascale. Cu câteva idei de confecționare a unor decorațiuni specifice sau de 
ornare a unor mâncăruri tradiționale putem contribui pozitiv la sărbători. 

La multe evenimente s-au găsit modalități de organizare online, dar devin din ce în ce mai 
prețioase momentele pe care le putem petrece împreună față în față. 

Pandemia a pus nu doar învățământul ci și întreaga societate în condiții neobișnuite, fără 
precedent. Sperăm cu toții că în curând lucrurile se vor normaliza. 
  



 
SFINTELE PAȘTI-TRADIȚII ȘI OBICEIURI  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR JUCAN ANISIA ELENA  

 COLEGIUL NAȚIONAL “GEORGE BARIȚIU”-CLUJ-NAPOCA 
 
Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină. În această duminică sărbătorim înviererea 

lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, după ce a fost răstignit în Vinerea Mare. Cea mai mare sărbătoare 
a creștinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi clipe de bucurie sfântă, dar și 
de a sărbători în cadrul comunității. 

Paștele creștinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului, după al cărui model vor 
invia toți creștinii. Dar inainte de a face o discuție aprofundată asupra sărbătorii Paștelui, trebuie să 
spunem că ea nu este una izolată. Acesta cuprinde mai multe sărbători, de la intrarea în Postul Mare 
până la Pogorarea Duhului Sfânt (Rusaliile), adică perioadele numite, în termeni bisericești, a 
Triodului și a Penticostarului. 

Este o sărbătoare plină de obiceiuri şi tradiţii care diferă de la o zonă la alta a ţării. De asemenea, 
în ziua de Paşte sărbătorim şi trezirea la viaţă a naturii după iarna grea. 

Poate cel mai cunoscut obicei, vopsirea ouălelor de Paşte are legătură cu scena în care Iisus a 
fost răstignit pe cruce în Vinerea Mare. Venind să-şi vadă fiul răstignit, fecioara Maria avea în mână 
un coş cu ouă care s-au înroşit de la sângele Mântuitorului. În tradiţia populară ouăle roşii sunt 
purtătoare de noroc. Tocmai de aceea, în dimineaţa zilei de Paşte este bine să ne spălăm pe faţă cu 
apă dintr-un vas în care sunt puse ouă roşii şi monede de argint. 

De asemenea, ouăle roşii se ciocnesc la masa de Paşte alături de binecunoscuta replică "Hristos 
a Înviat! - Adevărat a înviat!". Şi se spune că cei care ciocnesc ouă în ziua de Paşte şi rostesc simultan 
“Hristos a inviat! - Adevărat a Inviat!” vor fi iertaţi de un păcat greu. Cele colorate în negru 
simbolizează chinul şi durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce. O importanţă foarte mare o au 
lumânarea şi lumina de la Înviere. Lumânarea se păstrează şapte ani şi se aprinde în caz de grindină, 
furtuni sau mari primejdii. În noaptea Învierii, la miezul nopţii, când oamenii merg la slujbă, aprind 
lumânări la mormintele celor morţi din neamul lor. Ouăle colorate in alte culori (galben, verde, 
albastru) vestesc bucuria primăverii. Cele colorate în negru simbolizează chinul și durerea pe care 
le-a suferit Hristos pe cruce dar, dacă vrem să vorbim despre arta populară în privința ornării ouălor 
de Paște, trebuie să ne referim la incondeiatul ouălor. Ouăle inchistrite sunt simbolul Mântuitorului, 
care a ieșit din mormânt și a înviat. În Bucovina (Și nu numai) ele se numesc si "ouă muncite", 
dedicând strădania de a le face frumoase patimilor pe care le-a suferit Hristos pentru lume. Pentru 
români, Postul Mare este cel mai important și mai sfânt post de peste an. Fiecare încearca să 
postească după putere, mai ales prima săptămână și Săptămâna Mare, să facă milostenie și fapte bune, 
să se împace cu cei cu care s-a certat. Datinile populare, ele se mai păstrează doar în unele localități. 
Cu trecerea anilor, parcă timpul e tot mai puțin îngăduitor cu oamenii, grijile vieții lipsindu-i tot mai 
mult de bucuria sărbătorii. Sau, poate că se vede tot mai mult influența creștinismului, care considera 
Postul Mare drept o perioadă de adâncă pocăință și tânguire, pentru ca acum a fost chinuit și omorât 
Creatorul lumii. Iar la râstignirea Lui, ne facem cu toții părtași, prin păcatele noastre. 

 De aceea, din punct de vedere creștin, sunt interzise petrecerile și serbările de orice fel. Chiar 
daca azi nu se mai practica vechile obiceiuri, românii cinstesc în mod deosebit sfintele slujbe din 
Săptămâna Patimilor. Fiecare zi din Săptămâna Mare are semnificația sa. Luni se pomenește Iosif cel 
cu bun chip, care a fost vândut de frații săi pe 30 de arginți, ca și Mântuitorul. E pomenit și smochinul 



neroditor pe care Hristos l-a blestemat și s-a uscat. Marți se pomenesc cele zece fecioare-cinci 
înțelepte pentru că nu făcuseră fapte de credința și milostenie. Miercuri se pomenește femeia 
păcătoasă, care a spălat cu mir picioarele Mântuitorului, spre îngroparea Sa. 

Vinerea Mare (Vinerea Paștilor, Vinerea Seacă, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a 
întregii creștinități pentru că în această zi a fost răstignit și a murit Mântuitorul lumii. Zi aliturgică, 
pentru ca Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii și al vinului, iar cele 
două jertfe nu se pot aduce în aceeași zi. În seara acestei zile se oficiază denia Prohodului Domnului. 
  



 
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
JUGULEANU MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ,,I.C.BRĂTIANU”, CONSTANȚA 
  
 Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul 
liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională.  

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.  

 Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile.  

 Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi.  

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

 Anul școlar 2019-2020 a fost anul în care multe activități s-au desfășurat online, chiar și 
Săptămâna de școală altfel. Am adaptat activitățile pentru situația dată de pandemie. 

O activitate atractivă a fost,,O rețetă dulce”: elevii ajutați de părinți au realizat o rețetă de 
prăjitură sau mâncare preferată tot procesul fiind filmat și postat pe grupul clasei. 

,,Știință sau magie” a fost o altă activitate interesantă care s-a bucurat de o mare popularitate. 
Elevii au căutat și au prezentat diferite experimente devenind pentru o zi oameni de știință.La aceste 
activități au fost alături părinții, bunicii, frații, prietenii. 

O capitală europeană a fost prezentată elevilor în cadrul temei ,,Europa-unitate în diversitate” 
folosind un link Youtube , elevii participând la această călătorie și fiind încântați de cele descoperite. 

 O zi la teatru a fost realizată online și au vizionat un spectacol realizat de teatrul ,,Căluțul de 
mare”, spectacolul fiind un succes deosebit. 

În cadrul temei ,,Să ne cunoaștem strămoșii”am vizitat online Castelul Corvinilor. După 
vizionare elevii au realizat însemne heraldice, scuturi, desene cu costume de epocă și acestea fiind 
postate pe grupul clasei. 



În anul acesta școlar am marcat ziua de 1 Decembrie prin activitate online. Îmbrăcați cu toții în 
costume naționale(chiar și părinții, frații), fiecare elev a ales să prezinte ceea ce a simțit în sufletul 
său pentru cinstirea sărbătorii: au cântat cântece patriotice împreună cu familia, au recitat versuri 
dedicate patriei și românilor, au realizat un desen frumos, au pregătit bucate tradiționale, au 
confecționat steaguri, cocarde, au pavoazat de sărbătoare casa, au compus versuri, au dansat 
românește, au prezentat personalități marcante din istoria noastră.Activitatea a durat 50 de minute și 
a fost pe platforma Meet Classroom pe care noi lucrăm. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR JUNCANARIU ILEANA  
 LICEUL TEHNOLOGIC  

 „MIHAI BUSUIOC” / GPN NR. 6 PAȘCANI, JUD. IAȘI 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

TERMEN LOC DE 
DESFĂŞU- 
RARE  

RESPONSABILI MENŢIUNI 

1. Cum să ne 
protejăm sănătatea 
şi să ne ferim de 
bolile virale, 
inclusiv COVID 

14 sept. 
2020 

sala de 
grupă 

educatoarea Prezentare 
Power Point 

2. Ziua 
Internațională a 
Educației 

 
5.oct.2020 

sala de 
grupă 

educatoarea Desene 

3.  Cum vom învăţa 
online,  
în caz de scenariu 
galben / roşu 

10 
noiembrie 
2020 

sala de 
grupă 

educatoarea Discuții 
 

4. Altfel de serbare de 
Căciun 

18 
decembrie 
2020 

acasă educatoarea zoom 

5. „Hai să dăm mână 
cu mână” 

23 ianuarie 
2021 

acasă educatoarea zoom 

6. Mărțișoare 
originale 

1 martie 
2021 

Sala de 
grupă 

educatoarea Panou cu 
mărțișoare 

7. Un cântec și o 
poezie pentru 
mama 

8 martie 
2021 

Sala de 
grupă 

educatoarea Grup messenger 

8. De Paști – 
încondeiem ouă 

27 aprilie 
2021 

Sala de 
grupă 

educatoarea Pictură 

9. Ziua Europei 10 mai 2021 Sala de 
grupă 

educatoarea Confecționăm 
stegulețe 

10 Ziua Copilului 1 iunie 2021 Sala de 
grupa 

educatoarea Dansăm și ne 
distrăm 

 
 Aceste activități au fost planificate pentru grupa mica. Sunt mai greu de desfășurat online. O 

mare contribuție o au părinții preșcolarilor. 
  



 
IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN DERULAREA PROIECTELOR 

EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
 

JURCOVICI RODICA,  
COLEGIUL NAŢIONAL ,,TRAIAN DODA”, CARANSEBEŞ 

 
 Familia şi şcoala sunt cele două instituţii sociale fără de care cultura umană este de neconceput. 

Cele două formaţiuni sociale reflectă şi reproduc particularităţile dezvoltării societăţii, ale statului şi 
ale etniei. Ambele sunt într-o relaţie de feed-back continuu şi traversează o perioadă de criză, dar se 
deosebesc radical prin posibilităţile şi specificul de reacţionare la intervenţiile sociale. Dacă 
învăţământul poate fi reformat conform anumitor strategii elaborate la nivel macrostructural, familia 
nu poate fi restructurată la comandă prin directive. 

 În jurul elevilor se creează o comunitate de suport funcţionabilă atunci când părinţii, elevii şi 
ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu trebuie considerate 
ca o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. Ele trebuie să 
fie esenţiale în procesul de educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală. 

 În zilele noastre parteneriatul şcoală-familie primeşte noi valenţe. Scopul fundamental al 
acestei colaborări este integrarea deplină a şcolii în comunitate. Dacă până acum parteneriatul şcoală-
familie s-a dezvoltat unilateral, fiind adeseori considerat responsabilitatea şcolii, acest lucru se 
schimbă în prezent. 

 În cadrul colaborării şcolii cu familia, documentele Consiliului Europei accentuează un 
angajament clar stabilit între părinţi şi educatori, pe baza unui „contract parental”, ce se constituie ca 
un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor 
la activităţile şcolare şi extraşcolare nu numai sub aspect economic, ci şi sub aspect educaţional-
cultural. 

 Orice efort realizat de şcoală pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de a-şi ajuta copiii 
să înveţe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce priveşte importanţa învăţământului, 
va implica o dorinţă a educatorilor de a regândi rolul părinţilor şi al relaţiilor şcoală-familie şi va 
solicita colaborarea întregii comunităţi. 

 Pe fundalul unui orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl au părinţii în viaţa socială, dar şi 
în viaţa de familie, încă din prima zi de şcoală am comunicat acestora obiectivele educaţionale 
realizabile în familie:  

• Convingeţi copiii că sunt oameni capabili, deştepţi, care sunt evaluaţi pentru competenţele 
lor tot mai mari; 

• Vorbiţi despre învăţare şi idei; ascultaţi-vă copiii atunci când îţi împărtăşesc gândurile în 
timp ce dumneavoastră sunteţi implicat în rutina zilnică; 

• Ajutaţi-i să-şi urmărească interesele. Aceasta este vârsta la care copiii îşi descoperă o pasiune 
sau încep o colecţie. Discutând cu ei despre lucrurile care vă interesau când eraţi de vârsta lor îi poate 
încuraja foarte mult. 

• Citiţi cu voce tare împreună cu copiii dumneavoastră în fiecare zi sau cât de des posibil. 
• Stabiliţi o ordine regulată pentru joacă, lecţii şi culcare, care să îi permită nouă ore de somn. 
• Faceţi cunoştinţă cu prietenii lor şi cu părinţii acestora şi continuaţi comunicarea deschisă 

cu şcoala. Informaţi educatorul despre modificările semnificative din cadrul familiei care ar putea 
afecta comportamentul în clasă sau aptitudinile. 

• Implicaţi copiii în treburile casnice zilnice. Aprecierea de sine este consolidată atunci când 
copiii ştiu că depindeţi de ei pentru ajutor. Copiii trebuie să primească directive clare. De aceea 
convingeţi-vă că le-au înţeles. Oricând este posibil permiteţi copiilor să termine ordinea în care se 
află directivele în mod independent. În unele situaţii copiii pot fi de ajutor acasă: 



- să pună masa pentru mâncare; 
- să ajute la pregătirea mâncării şi la gătit; 
- să facă daruri. 
 
• Încurajaţi copiii să scrie într-o varietate de forme în diferite scopuri, ca de exemplu: 
- o scrisoare de prietenie; 
- un răspuns de mulţumire pentru un cadou sau o vizită; 
- un jurnal zilnic; 
- o reţetă a mâncării preferate. 
• Cereţi copiilor să dea motivele pentru deciziile sau opiniile lor: 
- De ce preferi aceasta? 
- Din ce motiv ai decis să faci aşa? 
- Care este părerea ta referitoare la povestea pe care am citit-o? 
- De ce crezi că s-a întâmplat acesta? 
- Ce ai crezut când ai rezolvat problema aceea? 
Toate familiile îşi doresc fericire şi succes pentru copiii lor. Părinţii pot asigura succesul 

copiilor lor manifestând un interes activ în interesele lor şi apreciindu-i pentru aceleaşi calităţi care şi 
le apreciază ei. 

Prin demersul meu am lansat un îndemn de a participa cu toţii – părinţi şi cadre didactice în 
activitatea de formare, educare şi instruire a copiilor, să înlăture concepţia că, odată trecut „pragul 
şcolii”, copiii nu mai sunt ai lor şi, numai educatorului îi revine sarcina de a se ocupa de copil, de tot 
ce acesta are nevoie. 

Mereu am căutat să folosesc metode educative simple, corespunzătoare, să implic şi părinţii în 
activitatea de formare a unor copii calmi într-o viaţă zbuciumată, copii fericiţi în plină mişcare. 

În cadrul lectoratelor cu părinţii s-au aplicat chestionare având ca scop îndrumarea lecturii 
copiilor, cunoaşterea ei, explicarea unor modalităţi de îndrumare a elevilor în efectuarea unor tipuri 
de exerciţii de citire, scriere, matematică, menite să evite memorarea mecanică. 

Pentru a cunoaşte mediul în care creşte copilul, mentalităţile familiei, gradul de cultură şi gradul 
de „instruire pedagogică” al părinţilor, o metodă eficientă a fost vizitarea familiei. 

Comunicarea cu familia dă posibilitatea cadrului didactic să cunoască copilul sub toate 
aspectele lui, dar şi modul în care familia face educaţie. 

Jurnalul de corespondenţă şi Cutia poştală a clasei sunt alte modalităţi de menţinere a legăturiicu 
familia, de cunoaştere a părerilor, sugestiilor şi eventualelor observaţii referitoare la activitatea 
şcolară şi extraşcolară desfăşurată la nivel de clasă. 

Aceste forme de colaborare îmi oferă posibilitatea de a lua cunoştinţă zilnic cu aceste informaţii 
şi să informez zilnic părinţii asupra evoluţiei copilului. 

Colaborarea cu familia nu se limitează numai în activitatea şcolară ci şi în cadrul activităţilor 
extraşcolare, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. Excursiile tematice, vizitarea 
locurilor natale ale unor personalităţi din istorie, literatură, artă, frumuseţile şi bogăţiile ţării s-au 
finalizat prin albume cu imagini şi fotografii sau prin realizarea unor creaţii plastice şi literare. 

Orice activitate am desfăşura împreună cu părinţii, indiferent cum am numi-o – parteneriat, 
relaţie şcoală-familie, implicare parentală – toate conduc la concluzia că cel care are de câştigat este 
COPILUL. 

Cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop: formarea personalităţii 
umane integrale şi armonioase.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎN ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, JUREBIE ANAMARIA NINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU “, TG.- JIU 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, 
care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului 
standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice 
de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Dacă copilul este pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii, pune tot soiul 

de întrebări despre Univers și despre planeta noastră poate fi înscris în diverse cluburi și cercuri 
tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și 
pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare 
locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează 
curricula pentru noul format. 

Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult.De aceea e important să-i oferim copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Se poate improviza un loc special 
pentru creație cât timp stăm acasă și I se poate oferi copilului șansa să evadeze în natură sau oriunde 
în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

Activități extrașcolare de turism virtual  
Există și activități extracurriculare pentru micii exploratory. Dacă vrei să-l ajuți pe copil să-și 

îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. Pentru a-i diversifica 
activitatea din fiecare zi, explorează alături de copii un muzeu nou sau o grădină zoologică și 
transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Combate lenea și plictiseala cu această 
activitate online interactivă!  

Cursuri de improvizație pentru copii 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

În cazul în care te întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin 
exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul 



improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să 
elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 
  



 
PAŞTELE CREŞTIN-TRADIȚII, ETIMOLOGIE, JOC 

 
JURJ CRISTINA EVA 

 
 Paştele este o sărbătoare religioasă creştină anuală ce comemorează 

învierea lui Iisus Hristos – conform tradiţiei creştine – Fiul lui Dumnezeu, 
care a biruit moartea. 

 Paştele este sărbătoarea cea mai sfântă din calendarul creştin, 
urmată de Crăciun. Primele 2 zile de Paşti sunt recunoscute ca zile libere 
în majoritatea ţărilor de tradiţie creştină (inclusiv România), cu excepţia 
notabilă a Statelor Unite, unde este sărbătorită doar duminica Paştelui, nu 
şi lunea Paştelui. 

 Paștile creştine au loc nu departe în calendar de sărbătoarea Paştelui evreiesc – Pesah, care 
comemorează Exodul, pentru că se crede că Iisus a înviat în zilele în care se ţinea această festivitate. 

Data Paştelui 
 În 2008, Paştele creştin s-a sărbătorit pe 27 aprilie de către ortodocşi şi pe 23 martie de către 

catolici. În 2009, va avea loc pe 19 aprilie şi respectiv 12 aprilie. Paştele sunt sărbători a căror dată 
este variabilă, pentru că nu corespunde unei date fixe din calendarul gregorian (care urmăreşte 
mişcarea Soarelui şi schimbarea anotimpurilor). De fapt, ele sunt bazate pe calendarul lunar, ca şi pe 
cel utilizat de iudei. După primul sinod de la Niceea din 325, s-a decis ca Paştile să fie sărbătorite 
duminica de după a 14-a zi din prima lună lunară din primăvară (teoretic, prima duminică după o lună 
plină, începând cu data echinocţiului de primăvară). În sfârşit, toate Bisericile acceptă metoda de la 
Alexandria, care plasează echinocţiul din emisfera nordică pe 21 martie (poate apărea două zile mai 
devreme sau mai târziu), data lunii pline fiind determinată după ciclul metonic. O problemă care a 
apărut mai târziu este diferenţa de practică dintre Bisericile apusene şi răsăritene. Primele au adoptat 
calendarul gregorian pentru a calcula data Paştelor, iar ultimele calendarul iulian. Există totuşi un 
număr însemnat de biserici răsăritene ce folosesc calendarul gregorian. A fost propusă o reformă 
pentru metodologia de calculare a datei Paştilor prin summitul de la Alep, (Siria), din 1997. Aceasta 
ar fi permis eliminarea diferenţelor de dată între bisericile occidentale şi orientale; reforma ar fi trebuit 
să intre în vigoare în 2001, dar a eşuat. 

Calculul datei de Paşte este cunoscut sub numele de păscălie (lat. computus). În timp au apărut 
pe lângă metodele tradiţionale şi unii algoritmi, precum cel realizat de matematicianul Carl Friedrich 
Gauss. 

Nume 
 Potrivit cercetătorilor Vaticanului cuvântul „Paşte” derivă din ebraică „pesah” (פסח), care 

semnifică trecere. În Vulgata s-a tradus cu expresia „transitus Domini” (trecerea Domnului) devenită 
în engleza iacobină passover. Cuvântul în aramaică este pas.ha, care stă la originea cuvintelor greceşti 
şi latine πάσχα, pascha. O altă interpretare, răspândită în secolele trecute la catolici, a fost aceea de 
„pascha – passione”, de la „passione – suferinţă” (în greacă: πάσχω (páscho – sufăr), πάσχει (páschei 
– suferă). 

Unele limbi germanice numesc această sărbătoare după zeiţa Eostre : 
⚫germană Ostern (das), germana superioară medievală: ōsteren din vechea germană 

superioară: ōstarun, ōstarūn (formă la plural) 
⚫engleză Easter, dialect northumbrian: Eostre (În engleza medievală: ester, estre din engleza 

veche: ēaster, ēastre. Alte denumiri ale Zeiţei Mame a fertilităţii, reînvierii şi zorilor: Ostare, Ostara, 
Ostern, Eostra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron and Ausos). La greci, zeiţa era numită Eos iar 
la romani Aurora. Românii, imparţiali, au preluat ambele forme. 

Ambele denumiri, germană şi engleză, provin din rădăcina indo-europeană aus- a străluci. 
 Cu toate acestea, în cea mai mare parte din ţările cu populaţie creştină (sau cel puţin a ţărilor 

din Europa, dar nu numai) numele Paşti provine din ebraicul pessah (Paşte)  



Jocuri de Paște pentru interior 
Ghicește câte ouă sunt în borcan 
Este un joc foarte interesant mai ales dacă afară plouă sau nu este suficient de cald pentru a 

petrece timpul în aer liber. 
Necesar: Un borcan mare din plastic sau sticlă transparentă, ouă de ciocolată, un plic, o hârtie, 

un pix. 
Cum se joacă: Umple borcanul cu ouă de ciocolată și notează pe o foaie de hârtie numărul lor. 

Pune foaia într-un plic pe care îl lipești. Apoi, fiecare participant spune câte ouă de ciocolată crede 
că sunt în borcan. Pe o hârtie, notează răspunsul fiecăruia. Poți să pui pe fiecare să scrie pe o bucată 
de hârtie răspunsul pentru a evita să se inspire unii de la alții. Cine face cea mai corectă estimare 
câștigă borcanul. 

 Se pot exersa jocuri și online, dar nu au efectul celor realizate față în față.  
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
VIRTUALUL – O ARMĂ DAR ȘI UN ATU 

 
PROF. JURJAC ADRIANA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. BALASI JOZSEF”,  
CURTUIȘENI, JUDEȚUL BIHOR 

 
Dorim să ne ajutăm elevii adolescenți să-și dezvolte încrederea și stima de sine, să gestioneze 

mai bine nivelurile de stres și anxietate, să devină mai rezistenți și deschiși, să comunice și să 
colaboreze mai eficient, să empatizeze, să asculte mai mult și să fie mai aproape unul de altul. Prin 
intermediul activităților extrașcolare se pot explora diferitele modalități de a începe dezvoltarea 
tuturor acestor abilități, acordând atenție învățării sociale și emoționale. 

Vești proaste, știri false, nefericire și nemulțumire cauzate de social media, modele negative, 
izolarea, hărțuirea și intimidarea cibernetică, impactul negativ al publicității, alimentația nesănătoasă, 
stresul de la școală, examene, concursuri, lipsa activității fizice / în aer liber, viitorul incert, 
expectativele și presiunea părinților, grijile tipice ale adolescenților, presiunea colegilor sunt doar 
câteva dintre problemele cu care se confruntă un adolescent din zilele noastre, probleme exacerbate 
și de multitudinea restricțiilor cauzate de pandemie. În școală - limitați de purtarea măștilor, restricții 
de mobilitate în clasă, pe culoare, în curtea școlii, pauze decalate (deci lipsa oportunităților de a se 
întâlni cu prieteni din alte clase), acasă, în online – limitările sunt și mai profunde, însăși întalnirea 
cu colegii de clasă sau profesorii este diminuată… iată noi cauze de a împovăra mintea și sufletul 
elevilor noștri. Confortul casei nu poate alina singurătatea și izolarea, astfel, acum mai mult ca 
niciodată, școala trebuie să compenseze lipsa prezenței fizice prin activități menite să îi facă să se 
simtă aproape unii de alții.  

Valorificarea aptitudinilor de comunicare, emoționale, cognitive și artistice ale elevilor, 
afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului creativ prin intermediul artelor plastice, găsirea 
unor modalități variate de exprimare a gândurilor și sentimentelor privitoare la anumite teme de 
interes comun, îmbogățirea universului de cunoaştere sunt doar câteva dintre scopurile activităților 
extrașcolare care pot explora o latură uneori neaccesibilă orelor de curs obișnuite. Proiecte cu teme 
precum stop violența, bullying, efecte nocive ale drogurilor – subliniază probleme din lumea reală ce 
invadează universul copilăriei, dar și pe cel al școlii, timiditatea, sexualitatea, schimbările hormonale 
– devin teme importante de discutat într-un cadru cât mai puțin rigid, odată ce elevul atinge pragul 
adolescenței, iar subiecte precum Halloween, Valentine’s Day, Dragobetele, Francofonia, etc. ajută 
la o înțelegere mai profundă a diversităților culturale existente, dar și la o colaborare mai apropiată 
cu colegii de echipă, clasă, școală.  

Lumea se schimbă sub ochii noștri, iar noi trebuie să ne adaptăm odată cu ea. Fie ea virtuală 
sau tradițională, școala trebuie să rămână o bază a construirii noii generații. Pandemia ne-a forțat să 
ne unim forțele, dar și să restructurăm un învățământ stagnant, pentru că, deși nu este vizibil la nivel 
macro, schimbarea există în fiecare sală de clasă. Virtualul devine o componentă tot mai importantă 
în actul de predare, iar școala hibrid nu mai face parte din tărâmul imposibilului. 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE –VALORIFICAREA 

RELAŢIEI FAMILIEI 
 

 PROF. ÎNV. PRIM. KÁLLAI ÉVA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BENEDEK ELEK” CETARIU 

 
Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din 
natură.Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitive si 
cea comportamentala. Educaţia nu este un proces limitat spaţial şi temporal, cu incidenţa determinatã 
asupra biografiei personale. Formarea individului dupã principii etice şi axiologice solide trebuie sã 
devinã un proces continuu, o coordonatã a şcolii şi a societãţii. Transformarea educaţiei într-un 
fenomen permanent este imperativ pentru lumea contemporanã. Îndeplinirea acesteia reclamã efortul 
solidar al familiei, al şcolii, al instituţiilor cu profil educativ, mass – media, care prin impactul 
covârşitor asupra audienţei poate deveni o tribunã a educaţiei. Familia este prima școală în care copiii 
învață să se comporte în societate, părinții fiind cei dintâi dascăli ai copilului lor, datorită faptului că 
ei sunt un model de urmat pentru acesta. Școala reprezintă, de asemeni, principalul partener educativ 
al familiei. În noul Curriculum pentru educaţia timpurie, se evidențiază implicarea familiei în viața 
școlii, nu doar financiar, prin sponsorizări și donații, ci mai ales, prin participarea activă în ceea ce 
privește luarea deciziilor referitoare la educația copiilor, prin participarea la activitățile clasei. Cu cât 
relația de colaborare este mai strânsă, cu atât parteneriatul dintre școală și familie va fi mai eficient, 
centrul acestui parteneriat fiind copilul. Relația de comunicare, cooperare și colaborare dintre cadre 
didactice și părinți se dezvoltă prin munca acestora împreună, în cadrul procesului instructiv educativ. 
Participarea părinţilor şi a altor rude ale copiilor la serbări, aniversări, excursii, vizite este foarte 
importantă ȋn desfăşurarea optimă a activităţii propuse. ã se integreze armonios în societate. În cadrul 
desfăşurării activităţilor extracurriculare, elevii sunt activi, entuziasmaţi, participă într-o atmosferă 
de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire. Datorită acestora, ei pot să se exprime liber, fără 
teama de a primi un calificativ bun sau rău, sunt îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, 
capacitatea de a descoperi şi rezolva diferite probleme. Totodată, li se dezvoltă simţul practic, estetic, 
dragostea pentru artă, istorie, neam, operaţional şi se autodisciplinează. Activităţile extracurriculare 
pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, serbări şcolare pe diverse teme, excursii , 
vizite, cercuri pe diferite discipline sau literare, concursuri, întreceri sportive, vizionarea de emisiuni 
muzicale, teatru de copii. Serbări şi sărbătorile contribuie la dezvoltarea artistică a elevului precum 
şi crearea unei atmosfere sărbătoreşti. Prin serbări se evaluează talentul, munca şi priceperea 
colectivului clasei. Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor 
pentru a fi conştient că în funcţie de participarea sa depinde reuşita serbării şcolare. Au devenit o 
tradiţie în clasa mea serbările organizate pe 1 Decembrie-Ziua României şi Ziua Marii Uniri, Serbarea 
Crăciunului, Serbarea de 8 Martie, Sărbătorile Pascale, Serbarea de 1 Iunie, de sfârşit de an şcolar. 
Pregătiri pentru Sărbătorile Pascale împreună cu elevi și părinți. Paștele cea mai mare sărbătoare a 
creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi clipe de bucurie sfântă, dar şi de 
a sărbători în cadrul comunităţii. Paştele creştinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii 
Domnului, după modelul căruia, vor învia toţi creştinii. Prin Paşti noi prăznuim moartea şi Învierea 
lui Hristos. Cu ajutorul unei prezentări Power Point, realizată de mine, elevii au putut descoperi câteva 
obiceiuri legate de această sărbătoare. O altă activitate la care elevii şi-au dovedit talentul prin 
vopsirea ouălor şi decorarea acestora cu multă migală şi entuziasm. Fiecare elev a adus de acasă câte 
un ou crud. Împreună am procedat la degresarea acestora, iar o mămică le-a fiert. Elevii au vopsit 



ouăle roşii şi le-au decorat cu diferite linii, puncte sau alte desene, după cum i-a condus imaginaţia. 
Au aflat că oul vopsit este simbolul Mântuitorului. Tot în cadrul acestei activităţi, elevii au construit 
coşul ornamental pentru oul vopsit: au decupat un dreptunghi de culoare verde din hârtie glasată, pe 
o lungime a dreptunghiului au tăiat-o astfel încât să imită vârful ascuţit al firelor de iarbă apoi au 
lipit-o în jurul oului. Fiecare copil a confecţionat apoi o jumătate de cutiuţă în care au aşezat oul. 
Aceste lucrări alături de desene au fost duse la școală, unde a avut loc expoziție dedicată acestei 
sărbători.  

 
Bibliografie:  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

– ÎN TIMP DE PANDEMIE 
 

PROF. FRUNZA KATALIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” – 

 GRĂDINIȚA CU P. P. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ” 
TÂRGU – MUREȘ 

 
 Complexitatea finalităţilor educaţionale în grădiniță impune îmbinarea activităţilor curriculare 

cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca 
o necesitate. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit 
manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii 
îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, 
Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 
Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi 
astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

 Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. Activităţile extracurriculare de masă reprezintau până nu de mult 
activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar 
grupe de copii din mai multe grădiniţe. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei de 
naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; vizionarea în grup a unor spectacole 
la teatrul de păpuşi; vizitarea Grădinii Zoologice; excursii; plimbări în parc; vizită la diferite muzee, 
Pompieri sau la Poliție, etc. 

 În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. Întreaga activitatea de coordonare a acestor proiecte și programe 
extrașcolare, a urmărit, în principal creșterea prestigiului și calității activității grădiniței noastre prin 
acțiunile desfășurate cu preșcolari și educatori, prin formele de parteneriat cu inspectoratul școlar și 
cu reprezentanți ai comunității locale. 

 În timpul pandemiei un rol educativ important l-a îndeplinit mediul școlar si practicile sociale 
compatibile cu idealurile unei societăți democratice aplicabile în incinta grădiniței. S-a evitat stilul 
totalitar de organizare, s-au incetățenit practicile care să stimuleze inițiativele membrilor colectivului, 
exprimarea opiniei. S-a urmărit în mod constant ca spațiul grădiniței, să constituie un mediu de 
manifestare a responsabilității, a comportamentului decent și a toleranței față de opinii diferite.  

 La începutul anului școlar au fost jalonate principalele obiective ale activității educative 
extrașcolare și extracurriculare, care au avut în vedere ca activitatea curriculară de la grupe să nu fie 
perturbată, încercând în acest fel, ca raportul dintre aceste activități educative să fie în favoarea 
activităților de la grupe. 

OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021  
1. Proiectarea eficientă a activității educative; 
2. Dezvoltarea capacității de cunoastere și facilitarea relațiilor interpersonale; 
3. Îmbunătățirea frecvenței. 
4. Educația pentru sănătate în vederea unui stil de viață echilibrat; 
5. Educația pentru securitate personală; 



6. Optimizarea relației grădiniță – familie în vederea integrării preșcolarilor în viața comunității; 
8. Dezvoltarea relațiilor comunitare ale grădiniței și atragerea de noi parteneri în derularea 

programelor educaționale cu respectarea normelor sanitare în vigoare. 
Activități educative planificate pentru anul școlar 2020-2021: 
1.  Septembrie: ,,Focul, prietenul meu!” – Întâlnire online pompieri, pe platforma Zoom 
2.  Octombrie: ,,Ziua Mondială a animalelor” – Dezbatere pe tema ,,Cum putem proteja 

animalele?” 
3.  Noiembrie: Toamna harnică și de roade darnică – Expoziție de lucrări ale copiilor din 

grădiniță de Ziua Recoltei 
4.  Decembrie: 1 Decembrie – Ziua României – Confecționare de stegulețe  
5.  Ianuarie: Unirea văzută prin ochi de copil – Realizarea unor creații plastice 
6.  Februarie: E perioadă de Carnaval – Distracție și voie bună în sala de grupă  
7.  Martie: Ziua Mondială a apei – Importanța apei – vizionare ppt 
8.  Aprilie: Ziua Internațională a Păsărilor – Lecturi și discuții pe acestă temă 
9.  Mai: Ziua Europei – Călătorie virtuală în țările Europei 
10. Iunie: ,,La mulți ani, copilărie!” – Premierea copiilor câștigători ai concursului de 

desene și a preșcolarilor care au prezentat programe artistice. 
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ROLUL CONCURSURILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. EC. KELE TÜNDE-ILONA 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SZENT LÁSZLÓ” 
ORADEA 

 
Suntem în mijlocul pandemiei cauzată de noul coronavirus. A trecut mai mult de un an de când 

educarea elevilor, al copiilor noștri a fost exilat în mediul online. Suntem după simularea examenelor 
naționale și mulți consideră, analizând notele elevilor – intenționat scriu note și nu rezultate – că elevii 
s-au descurcat mai bine sau cel puțin la fel de bine ca înainte de pandemie. Din acest punct de vedere 
am să las să răspundă cititorul acestui articol la întrebarea: Chiar este atât de eficient învățământul 
online? 

După mai mult de 20 de ani petrecuți la catedră consider că examenele și studiile sunt doar o 
parte a reușitei unui tânăr care trebuie completată de alte componente pentru a forma o personalitate 
integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. Astfel de activități sunt de o reală 
importanță, cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată de mass media, referindu-ne aici la 
televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri 
în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional.  

Ca profesor de discipline economice la Liceul Teologic Romano-catolic „Szent László” 
din Oradea organizez de ani de zile diferite activități extracurriculare în vederea îmbogățirii 

cunoștințelor și dezvoltării competențelor elevilor în domeniul economico-financiar: concursuri, 
seminarii, vizite, activități practice, cursuri și teste online. Elevii participă cu interes la aceste 
activități deoarece oferă o altfel de abordare a cunoștințelor financiare decât orele de specialitate. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut. 

Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenților pe piața muncii, cât și 
pentru formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate și adaptare la tipurile de 
competențe identificate ca fiind necesare în prezent și mai ales în viitor pe o piață a muncii aflată în 
continuă schimbare și adaptare la cerințele impuse de dezvoltarea economică, restructurarea pieței 
muncii.  

 Prin participarea la diferite concursuri elevii pot dezvolta aptitudini pe care nu le vor avea dacă 
se rezumă doar la citirea și studierea cărților și învățarea notițelor. 

 În această perioadă pandemică în care posibilitatea relaționărilor sociale sunt reduse la minim 
elevii devin ușor introvertiți, pasivi și plictisiți deoarece rutina zilnică care se numește “școală online” 
a devenit demult foarte plictisitoare pentru ei. Cu toate acestea consider și mai important organizarea 
unor activități extracurriculare, printre care și concursuri care să revigoreze curiozitatea elevilor și 
spiritul de inițiativă. 

Catedra noastră organizează anual concursul “Bunul gospodar” dedicat liceenilor din clasele a 
XI - XII-a, profil Servicii care până în 2020 era inclus și in calendarul MEC. Este un concurs 
economic, antreprenorial prin care obiectivul nostru este asigurarea unui mediu prielnic aprofundării 



și implementării cunoștințelor dobândite precum și dezvoltării abilităților necesare integrării cu 
succes pe piața muncii. Prin acest concurs specific domeniului economic încurajăm cooperarea și 
asigurăm stabilirea contactelor între școală și comunitatea locală, respectiv agenții economici la nivel 
local, regional și național. Totodată dorim să promovăm spiritul antreprenorial și să încurajăm 
utilizarea tehnologiei digitale în activitățile de învățare. 

Din păcate în această perioadă Ministerul a sistat organizarea concursurilor școlare, deși cred 
că ar fi mai mare nevoie de ele ca oricând. Majoritatea concursurilor se poate organiza, cu mici 
schimbări, și în mediul online. Noi nu ne lăsăm bătuți, astfel concursul “Bunul gospodar” va fi 
organizat și în acest an doar că în cadrul unui proiect educativ, desigur online, dar live. Elevii așteaptă 
cu nerăbdare și se bucură că vor putea participa și la altfel de evenimente online și că vor putea întâlni 
elevi din alte școli. localități, județe. 

În acest an școlar am participat cu elevii mei și la alte concursuri organizate ca activități 
extracurriculare și se poate afirma că au fost foarte bine primite aceste activități. Elevii au fost foarte 
entuziaști și activi. 

În loc de concluzii iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
 
Bibliografie: 
 Ionescu, Miron; Radu, Ioan (coord.) – Didactica modernă, ediția a II-a revizuită, 

Editura Dacia, Cluj Napoca 
 Cristea, Sorin – Pedagogie generală. Managementul educației, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1996 
 https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar/ 
 https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/modalitati-de-atragere-si-mentinere-

a-elevilor-in-procesul-educational-activitati-extracurriculare 
  



ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI 
TRADIȚIONAL 

 

EDUC: KELEMEN REKA LILLA,  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, COVASNA 

 
Părinții- partenerii noștrii în educație 
Părinții au fost implicați în diverse activități alături de copiii lor, au lucrat împreună pentru 

realizarea unor produse, au constituit, pe rând, resursă, sprijin, model, susținător al copilului.  
Beneficiile activităților extrașcolare sunt:  
• îmbunătățirea relației dintre copii și părinții lor; 
• responsabilizarea părinților și conștientizarea de către aceștia a rolului grădiniței 
Regulile riguroase a marcat modul de organizare a activităților extrașcolare.  
Cum le organizăm? Aceasta a fost întrebarea. Nici o clipă nu ne-am gândit, că în această 

perioadă nu vom organiza astfel de activități.  
În luna octombrie am organizat prima activitate de acest fel. Activitatea s-a numit ”Festivalul 

dovleacului”. Acest ”festival” de fapt a durat o săptămână întreagă. Pe parcursul săptămânii am vorbit 
despre dovleac. Cum arată, unde crește, care este rolul lui în gastronomie. Părinții și copiii au pregătit 
acasă diferite mâncăruri din dovleac. Părinții au ”memorat” unele moment din bucătărie, au postat 
poze, filmulețe care au surprins diferite momente ale pregătirilor. Aceste poze și filmulețe au fost 
postate în grupul privat al grupei împreună cu rețetele culinare.  

Totodată fiecare copil a decorat un dovleac la grădiniță. Ne-am jucat mult cu aceste fructe dulci 
și aromate. Am căutat poezii ritmice, cântece despre dovleac. Le-am așezat în curte și am organizat 
diferite jocuri de mișcare: săritură peste bostan, întreceri, etc.  

La sfârșitul zilei am organizat expoziție din bostanele decorate.  
Eu consider că această activitate extrașcolară am dezvoltat o serie de deprinderi cum ar fi: 

motricitatea grosieră și fină, activități casnice, creativitate. Am arătat tuturor copiilor cum se poate 
pregăti mâncarea sănătoasă dintr-un rod al toamnei.  

O altă activitate extracurriculară organizată în acest an școlar a fost ”Mesaj de Crăciun”.  
Cealaltă activitate activitate extracurriculară a fost tot atelier creativ al ouăllor de paști. 

Pregătirile de paști sunt o ocazie minunată de a-l implica pe copil să ajute și să experimenteze technici 
mai deosebite de vopsire a ouălor. În grupa noastră am ales să vopsim ouă atât acasă, cât și la 
grădiniță. Fiind grupa mică, la grădiniță am ales cea mai simplă metodă de vopsire , adică metoda 
ouălor de paști vopsite cu coloranți alimentar.  

Acasă, cu ajutorul părinților copiii au experimentat aproape toate metodele de decorare: 
technica șervețelului, technica creioanelor cerate, technica acțibildurilor, ouă amprentate cu frunze, 
ouăle de piatră. Părinții au postat în grupul privat poze prin care am putut urmări fiecare metodă de 
decorare.  

La grădiniță am organizat o expoziție cuouăle de paști decorate acasă. Fiecare copil a povestit 
colegilorde grupă, cum a pregătit ouăle.  

Prin această activitate am dezvoltat foarte multe competențe: respect reciproc, competente 
artisice, creativitate, competențe de comunicare.  

 
Bibliografie:  
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
  



 
 PARTENERIATUL CU PĂRINŢII  

 
 PROFESOR KIRLANDI MIOARA 

 COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAŢI 
 
 Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi, și nu 

doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă din sfera relaţiilor publice, parteneriatele 
şcoală - familie sunt esenţiale în procesul de educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală. Familia 
contemporană este puternic influențată de schimbarile majore din cadrul societății actuale, 
cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și autentic devenind o prioritate. 
Prezența în cadrul diferitelor familii a elementelor tradiționale cu elemente moderne generate de noi 
realități socio-economice determină o diversificare a familiilor și a situațiilor considerate anterior 
atipice. În acest context, pentru a atrage familia, școala trebuie să ia act de aceste schimbări, prin 
atitudini și comportamente noi, adecvate. Cunoașterea familiei de către școală devine extrem de 
importantă și are în vedere cunoașterea trăsăturilor, calităților, problemelor sale specifice, a valorilor 
si normelor pe care le promovează, a avantajelor pe care le-ar putea avea. 

Parteneriatele şcoală -familie acţionează în următoarele direcţii: 
 - ajută profesorii în munca lor; 
 - generează și perfecționează competențele şcolare ale elevilor; 
 - îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar; 
 -dezvoltă abilităţile educaţionale ale părinţilor, creează un mediu de siguranță sporit în şcoli. 
 Demersurile / acțiunile din partea școlii, pentru depășirea dificultăților existente la nivelul 

relației școală – familie, vizează: 
 - creșterea inițiativei și implicării managerilor școlari în sensibilizarea și atragerea familiei; 
 -elaborarea unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinții; 
 - transformarea comitetelor de părinți în structuri actve și dinamice, cu rolul de interfață în 

relația școal-părinți; 
 -diseminarea unor informații clare cu privire la scoală, la activitățile și problemele sale; 
 -organizarea unor activități extrașcolare diverse în regim de parteneriat. 
 Studiile de specialitate au evidențiat următoarele: 
 Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un mediu sigur de 

învăţare şi de achiziţii ale elevilor. 
 Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia 

copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, scăderea 
fenomenului delincvenţei. 

 Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor. 
 Majoritatea părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor, dar mulţi nu ştiu cum 

să procedeze. 
 Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este o parte vitală a succeselor, dar 

mulţi nu ştiu cum să-i implice pe aceştia. 
 Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor. 
 De modul în care şcolile ştiu să-i încurajeze pe părinţi ca să se implice depinde participarea 

sau nu a acestora la acţiunile comune cu şcoala. 
 Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua împreună decizii 

cu privire la educaţia copiilor lor. 
Parteneriatul școală – familie, pentru a fi eficient, trebuie să vizeze dezvoltarea pe mai multe 

paliere comune cadrelor didactice și părinților, și anume : 
® Luarea deciziilor 
® Acordarea sprijinului 
® Predarea 



® Studiul 
® Comunicarea 
În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în 

baza unui contract educațional individual privind educaţia copilului. Scopul contractului are ca 
principiu asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ, prin implicarea şi 
responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei elevilor. Astfel: 

- Şcoala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-educativ. 
- Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi pentru 

colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului. 
- Elevul este și el responsabil pentru propria educaţie. 
Ca atitudine, parteneriatul presupune: - acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; - 

egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; - interacţiuni acceptate de toţi 
partenerii; - comunicarea eficientă între participanţi; - colaborare (acţiune comună în care fiecare are 
rolul său diferit); - cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri 
comune).Dezavantajul cel mai evident constă în faptul că acțiunile parteneriatului educațional nu se 
planifică în baza unor analize profunde, nu se consideră obligatorii și nu se monitorizează continuu 
pentru a lichida la timp lacunele și greșelile comise. 
  



 
PARTENERIATUL ȘCOALĂ - BISERICĂ 

 
KIS ENIKO, PROF. INV. PRIMAR 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ“OVIDIU HULEA” AIUD  
 
Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Școala, Biserica și 

Comunitatea o pot transmite copiilor, deoarece ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între ceea ce va 
dăinui veșnic și ceea ce este trecător, contribuie la formarea personalității școlarilor, îi învață să cultive 
bunătatea, omenia și smerenia și să fie recunoscători față de generațiile trecute, să cunoască obiceiurile 
și tradițiile neamului și să dea dovadă de responsabilitate față de prezent și viitor.  

Educația religioasă pe care o primește fiecare copil în școală este o etapă importantă a formării 
sale spirituale, dar doar o etapă. În mod tradițional, educația religioasă a creștinului începe în familie, 
primii dascăli spirituali sunt de cele mai multe ori părinții și bunicii. Grație lor, copilul învață primele 
rugăciuni, își însușeșete primele cunoștințe biblice elementare și alături de ei participă la primele slujbe 
bisericești și se familiarizează cu cultul divin public. Modurile și situațiile de învățare religioasă ale 
copiilor diferă. În mediul urban, din păcate, copiii nu frecventează regulat biserica, ei beneficiază de o 
educație religioasă sumară, uneori încărcată de superstiții. În școală însă, copilul are posibilitatea de a-
și completa lipsurile, de a se forma spiritual prin intermediul orelor de religie și a diverselor activități 
exracurriculare cu caracter religios la care participă. Cunoștințele asimilate permit înțelegerea 
universului și a vieții, ca dar de la Dumnezeu. Religia promovează valorile familiei, ospitalitatea, pacea, 
solidaritatea, înțelegerea, iertarea și cooperarea dinte oameni. Educația religioasă din școală are valențe 
educaționale profunde, prin rolul ei formativ și contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei 
contemporane de identitate și de orientare, întrucât propune modele viabile de bunătate, sfințenie și 
conviețuire umană.  

La nivelul școlii, în fiecare an școlar derulăm sub conducerea prof. de religie și a preotului ortodox 
din localitate proiectul în parteneriat intitulat ”Hristos împărtășit copiilor”. Proiectul își propune să îi 
obișnuiască pe elevii școlii cu pregătirea sufletească pentru marile sărbători ale creștinilor ortodocși: 
Învierea și Nașterea Domnului. Aceste sărbători constituie prilejuri de bucurie trupească, dar mai ales 
duhovnicească. Elevii înțeleg că cea mai mare bucurie trebuie să fie cea sufletească, iar ea constă în 
curățirea lui prin Sfânta Taină a Spovedaniei și unirea lui cu Hristos prin Sfânta împărtășanie.  

Țintele educaționale atinse prin derularea proiectului au fost: 
✓ Aprofundarea semnificațiilor religioase ale sărbătorilor Sfintelor Paști și ale Crăciunului. 
✓ Tangența palpabilă cu Sfintele Taine ale Spovedaniei și Euharistiei. 
✓ Familiarizarea copiilor cu spațiul liturgic. 
✓ Educarea unor trăsături pozitive de respect față de tradițiile și obiceiurile legate de cele două 

mari sărbători creștine.  
Sub titlul ”Să ne pregătim pentru Sfintele Paști!” am derulat următoarele activități: 
✓ Memorizarea unor cântări specifice Postului Mare și a Paștilor. 
✓ Rememorarea Patimilor, Răstignirii, Morții și Învierii Domnului și a semnificației lor. 
✓ Discuții legate de pregătirea sufletească pentru marele praznic al Sfintelor Paști. 
✓ Vizită la Biserica ortodoxă din localitate, observarea scenelor murale reprezentând Patimile, 

Răstignirea, Punerea în mormânt, Pogorârea în iad, Mironosițele la mormânt și administrarea Sfintei 
Taine a Spovedaniei fiecărui copil în parte. 

Elevii s-au implicat cu mult interes în derularea activităților proiectului, toate obiectivele au fost 
atinse, și s-a constatat o reală creștere valorică a educației religioase în școală, biserică și comunitate.  
  



 
 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE SI 

TRADITIONAL 
  

 PROF. KISGYÖRGY TÜNDE 
 EDUCATOARE LA GRĂDINIŢA DE COPII CIMBORA- BARAOLT, 

JUD. COVASNA 
 
 Organizarea unor activități extracurriculare bine alese influențează dezvoltarea multilaterală a 

tuturor copiilor și este benefică pentru familie în general. Șansele copiilor de a concura la niveluri 
sunt diminuate fără implicarea în activități extracurriculare. Copiii prin aceste activități învață munca 
în echipă, autodisciplina și abilitățile sociale, precum și cum să respecte autoritatea, să se distreze, să 
își facă prieteni și să devină lideri. Printre avantajele desfășurării de activități extracurriculare face to 
face și online se pot enumera următoarele: dezvoltarea abilității de gestionare a timpului și a 
prioritizării diferitelor angajamente. Dobândirea acestor abilități va fi utilă pentru tot restul vieții și 
va ajuta la gestionarea stresului. În activitatea viitoare ca studenți și mai târziu ca membru al societății 
dacă a desfășurat mai multe activități extracurriculare în perioada de formare se vor integra mai ușor 
și la nivelul comunității tind să fie mai buni decât cei care nu au fost implicați.Identificarea de noi 
interese este importantă pentru dezvoltarea viitoare a copiilor permițându-le acestora să să găsească 
domenii de care sunt pasionați. Pe lângă cunoștințele/ abilitățile și competențele pe care la obțin în 
mod normal prin participarea la cursuri în timpul programului normal al școlii copiii pot să 
beneficieze de învățarea unui instrument, de a juca un sport sau de a juca într-o piesă de teatru. 
Succesul în urma implicării în activități care îi pasionează poat ajuta la crearea respectului de sine și 
a încrederii copilului. Participarea la activități implică atingerea unor obiective concrete și muncă în 
echipă poate ajuta la construirea respectului de sine, la creșterea responsabilității și al încrederii 
generale a copilului. Experiența acumulată într-un astfel de cadrru permite și determină creșterea 
încrederii în forțele proprii într-un cadru mai relaxat, ajuta la dobândirea de noi cunoștințe, abilități 
și competențe utile mai târziu în viață. 

 În desfășurarea unor activități face to face și online- stabilirea de obiective este foarte important 
de să se facă de la o vârstă fragedă dovedindu-se a fi benefică pentru dezvoltarea copiilor. Stabilirea 
de obiective și urmărirea îndeplinirii lor pe bază de plan de acțiuni poate duce la creșterea motivației 
și încrederii copiilor de-a lungul întregii lor vieți. Munca în echipă poate deveni extrem de importantă 
mai târziu în viață, atunci când vine vorba de evoluția în medii sociale și ocupaționale spre deosebire 
de copiii care petrec timp liber folosind electronica și evitând situațiile sociale. Implicarea copiilor în 
activități în echipă încă de la o vârstă fragedă îi poate ajuta să evolueze mai târziu în viață. Implicarea 
copiilor în activități extracurriculare nu trebuie privită doar ca fiind o modalitate de a le ocupa o parte 
din timpul lor liber, ci ca un mod de a îi învață cunoștințe, abilități și competențe care le vor fi utile 
pentru tot restul vieții. De la gestionarea timpului și a stresului, până la munca în echipă și stabilirea 
obiectivelor, activitățile extracuriculare pot ajuta copiii în multe feluri. Trebuie să ne asigurăm, că ne 
implicăm copiii în activități extracurriculare, astfel încât să-şi poată descoperi pasiunile! În ciuda zilei 
îndelungate la grădiniță, copiii nu vor fi mulțumiți, dacă asta este tot ce trebuie să-i stimuleze pe 
parcursul zilei. Aici pot intra în joc activitățile extracurriculare. După o gustare și ceva odihnă, copiii 
pot beneficia foarte mult de o activitate non-academică, pentru care au interes. Pot alege ceva precum 
sport, dans, bibliotecă, muzică etc. Copiii sunt cumva obligați să găsească ceva util care să îi atragă 
și să le facă plăcere. Activitățile academice nu sunt întotdeauna îndreptate către o dezvoltare pe tot 
parcursul vieţii și de aceea fiecare copil trebuie să fie implicat într-o activitate extracurriculară. De 
multe ori, copiii dobândesc și alte cunoștințe, abilități sau competențe importante utile pe parcursul 
vieții, cum ar fi munca în echipă, abilitățile de rezolvare a problemelor și alte lucruri de care vor avea 
nevoie pentru a deveni adulți echilibrați. 

Unitățile de învățământ au încercat să creeze astfel de medii face to face și online pentru copii 
și, astfel, există diferite opțiuni dintre care copiii pot alege, cum ar fi cercuri cu tematici diferite, 



echipe de dans și echipe sportive. Cel mai frecvent, în timpul activităților extracurriculare, copiii au 
ocazia să se întâlnească cu alți copii apropiați de vârsta lor, cu care au interese comune și leagă 
prietenii pentru tot parcursul vieții. Fiecare copil are o personalitate diferită, iar aceste personalități 
trebuie să fie exploatate într-un mod constructiv. Atunci când copiii nu au nimic util de făcut, ei tind 
să facă răutăți, ceea ce poate fi evitat cu o îndrumare adecvată. Prezint o listă de activități 
extracurriculare pentru copii – dintre cele mai benefice- și ce anume poate învăța un copil din fiecare 
activitate: activități muzicale, dansuri, activități sportive, pictura și desenul, activități de artizanat, 
ceramică și sculptură, atelierul literar, atelier de croitorie, teatrul pentru copii, șah pentru școlari, 
învățarea unei limbi străine etc. 

În timp ce educația este importantă, toată munca și nicio joacă nu reprezintă o cale de a rămâne 
copil. Activitățile extracurriculare face to face și online ale copiilor oferă o modalitate prin care 
aceștia pot consuma o anumită energie, fiind, de asemenea, educative și benefice dezvoltării lor. 
Locul în care alegeți să-l trimiteți un copil este foarte important, întrucât nu trebuie să-l trimiteți 
niciodată oriunde ar putea fi expus la ceva care îi poate deteriora creativitatea în loc să-l hrănească. 
  



 
PAȘTELE DIN STRĂBUNI SĂRBĂTORITĂ DE CEI MICI 

 
 PROF. ÎNV.PREŞ. KODORI OLGA 

 GRĂDINIŢA „CĂSUŢA FERMECATĂ”- LUDUŞ 
 
De la naştere la moarte omul străbate un drum alcătuit din cicluri existenţiale şi implicit cicluri 

rituale pe care şi le respectă cu stricteţe moştenite de la străbuni.  
Una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii, sărbătoarea luminii şi a bucuriei, 

Paştile marchează miracolul învierii lui Iisus Hristos. Dincolo de pregătirile pentru marea sărbătoare-
curăţenia generală, postul şi rugăciunile, fiecare zonă a judeţului Mureş păstrează încă sau încearcă 
să reînvie obiceiurile din străbuni. 

Obiceiul udatului (stropitului) în cea de a doua zi de Paşti a fost adus în Evul Mediu de saşii 
din zona Sibiului. De aici, el s-a răspândit în toate zonele locuite de germani. Apoi, tradiţia a fost 
preluată de maghiarii lutherani, iar mai târziu s-a răspândit în toate comunităţile maghiarofone, 
indiferent de religie.  

 Acest obicei al stropitului are ca simbol vieţa şi fertilitatea şi a fost practicat de mai multe 
popoare germanice. Obiceiul stropitului se mai regăseşte numai în Ardeal la comunitatea maghiară 
obicei care a fost adoptat în anumite locuri şi de români, practică în a doua zi de Paşte. În Transilvania 
mersul cu stopitului s-a practicat şi la familile nobiliare până la sfârşitul secolului al XIX-lea, după 
care a rămas numai în mediul rural. O data cu trecerea timpului obiceiul s-a modernizat, iar dacă în 
trecut se folosea apă, astăzi se foloseşte parfum sau apă de colonie. Băieţii se adună în grupurii după 
care merg la fete acasă, unde întreabă părinţii fetelor dacă primesc cu "udatul", adresând formula:  

 "Am fost într-o pădure verde 
 Am văzut o viorea albastră  
 Care stătea să se ofilească? 
Îmi daţi voie să o stropesc?" 
 Baieţii stropesc fata cu parfum după care sunt răsplătiţi cu: oua roşii, băutura şi părjituri, iar 

seara se organizază pentru toţi tinerii o petrecere. 
 Tradiţia stropitului este legată de cinstirea mironoşiţelor care, mergând la mormântul 

Mântuitorului pentru a-l unge cu uleiuri aromate, au descoperit miracolul învierii lui Iisus. La români, 
se mai păstrează şi astăzi, obiceiul fiind preluat de la maghiari şi practicat atât la sate, cât şi la oraş. 
În câteva dintre satele harghitene, foarte puţine la număr, în special în zona Corundului, tradiţia se 
păstrează ca un vechi ritual, moştenit din tată în fiu. Potrivit acestuia, stropitul se pregăteşte cu câteva 
săptămâni înainte, băieţii îşi aleg un conducător, care merge din casă în casă, pentru a şti, din vreme, 
dacă vor fi primiţi de gazde şi cum să-şi împartă timpul pentru a nu omite vreo gospodărie în care 
femeile îşi aşteaptă stropitorii. Fiecare grup îşi alege trei purtători de cuvânt - unul rosteşte salutul, 
altul este responsabil cu urările, scurte poezioare premergătoare stropitului:  

"Lumea-ntreag-am colindat 
După o fata de măritat. 
Am gasit o mândră floare 
În lume pereche n-are. 
Nu o las să se-ofilească 
O stropesc ca să-nflorească." 
 Cel de-al treilea recită urarea de rămas bun, urmată de binecuvântarea gazdelor. Prima stropită 

era fata cea tânără şi abia apoi venea rândul femeilor măritate. 
Urma dansul, în timpul căruia fata punea la pălăria alesului o floare căutată cu grijă, pe care 

acesta urma să o poarte la slujba de la biserică, astfel incât tot satul afla care este legătura dintre ei. 
Potrivit tradiţiei, floarea albă simboliza o legătură serioasă şi ataşament profund, cea roz-dragoste la 
început de drum, iar cea roşie-indiferenţa. 



 Se spune că femeile care sunt stropite cu parfum în a doua zi de Paşti au noroc tot anul iar 
bărbaţilor care uită de acest obicei nu le va merge bine multă vreme. Conform credinţei religioase, 
obiceiul îşi are rădăcinile în faptul că evreii i-au stropit cu apă pe adepţii lui Iisus care aduceau vestea 
învierii Domnului.  

 Trecerea timpului şi-a lăsat amprenta şi asupra tradiţiei şi, deşi în zilele noastre bărbaţii "udă" 
cu parfumuri sau cu deodorante, stropitul rămâne un prilej de bucurie care conferă farmec celei de-a 
doua zi a Paştelui. 

 
Iată câteva imagini din activitățiile noastre organizate cu ocazia sărbătorilor pascale: 
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 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADITIONAL- LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PREJMER 
 

 PROF. KÖPE ANDREEA  
DIR. ADJ ȘCOALA GIMNAZIALA PREJMER 

 
Proiectele de cultură # ÎnStareDeBine sunt proiecte care stimulează implicarea grupurilor 

vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale care contribuie la 
prevenirea sau combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau la promovarea patrimoniului 
cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană. 

In acest scop de a descoperi și promova patrimoniul cultural și natural local, dar și pentru 
valorizarea culturii în contextul pandemiei, cuprinzând legături online originale, prietenoase și 
atractive, proiectul ,,Capsula de cultură” a dedicat copiilor din județul Brașov, 73 de ateliere creative 
și meștesugărești. 

Proiectul numit „Capsula de cultură” a fost derulat de Asociația Forums și finanțat prin 
programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. Acesta a fost realizat cu sprijinul Arhivelor Naționale ale României – 
Serviciul Județean Brașov și al Muzeului Județean de Istorie Brașov, Inspectoratul Școlar Județean 
Brașov si implementat în școli precum: Școala Gimnazială Hoghiz, Școala Gimnazială Prejmer, 
Școala Gimnazială Vulcan, Liceul ,,Petru Rareș” Feldioara. 

Elevii Școlii Gimnaziale Prejmer au descoperit o Capsula de cultură prietenoasă, în care cu 
răbdare şi pasiune au fost învăţaţi să descopere comorile de lângă ei, din comunitatea lor, să înţeleagă 
ce înseamnă cultura şi faptul că ei sunt parte din ea, fără deosebire. A fost o perioadă în care au învăţat 
să se documenteze, să modeleze, să deseneze sau să meşteşugărească. 

Prima etapă a proiectului desfășurat în cadrul școlii noastre a cuprins atelierele de 
documentare a patrimoniului cultural, în care elevii Școlii Gimnaziale Prejmer au învățat într-un 
mod interactiv noțiunile esențiale de patrimoniu cultural și cum se face o documentare pe teren și în 
mediul familial sau în cercul de cunoscuți. S- a pus accent pe realizarea unei liste de ,,comori” locale, 
alcătuită de copiii- cetățeni ai comunei Prejmer. 

 În cadrul acestui atelier, pe timp de iarnă, elevii au descoperit patrimoniul natural din 
apropierea școlii, un patrimoniu cultural moștenit din trei epoci istorice și anume : monumentul 
medieval de rang UNESCO, școala ridicată în perioada interbelică și un bloc comunist. 

 
Mai apoi au urmat atelierele online de desen. Copiii s-au întâlnit în mediul online la atelierele 

de desen, unde au făcut cunoștință cu Brăduț - ”ghidul” proiectului. Brăduț este un băiețel deștept, 
curios, glumeț, prietenos, puternic. El a fost instrumentul principal de lucru în atelierele de 
documentare desfășurate împreună cu elevii, unde copiii au învățat să deseneze monumentele din 
localitate, cele descoperite de ei. 

Tot în această perioadă a activităților online s-au desfășurat și atelierele de podoabe, copiii 
învățând să-și facă brățări cu motive tradiționale. Apoi, într-un mod adaptat mediului online, elevii 
au deprins noțiunile de bază specifice meșteșugului țesutului în casă. Au învățat să facă brățări și 
zgărdane, iar alături de ei au participat mămici și bunici... A fost ca la șezătoare! Elevii Școlii 
Gimnaziale Prejmer care au participat la atelierul de țesut au realizat chiar și niște semne de 
carte…semn că ei apreciază literatura și că sunt mândri de munca lor.  

Astfel, acest proiect a fost și este despre locuri cu oameni care își iubesc și sfințesc comunitatea, 
despre bunici, părinți sau vecini, copii deștepți și inimoși!  

Starea de bine pentru elevii Școlii Gimnaziale Prejmer a însemnat mai ales pasiunea şi ambiţia 
cu care au vrut să-şi ducă la bun sfârşit lucrările din cadrul activităţilor, fie ele desene, podoabe sau 
semne de carte ţesute și desigur, încântarea de a descoperi câte locuri frumoase există în comuna 
Prejmer si împrejurimile ei.  



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE REALIZATE LA 

NIVEL PREŞCOLAR, ATÂT ÎN SISTEM ONLINE CÂT ŞI LA NIVEL 
TRADIŢIONAL 

 
 PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT. PREŞCOLAR KORNYA ERIKA ILDIKO 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TĂRIAN 
  
 Cea mai minunată perioadă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă. Pentru integrarea în societate copilul 
preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de activități extrașcolare. Acestea sunt 
atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu 
plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara grupei. Despre 
activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

 După cum se ştie, activitățile extraşcolare/extracurriculare s-au mutat în mare parte -online în 
ultima perioadă, iar acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-
o învățare continuă.  

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
grădiniţei. În general, activitățile extracurriculare și extrașcolare, sunt spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Dorind modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ, trebuie să îmbinăm 
activităţile şcolare cu activităţile extraşcolare. În contemporaneitate, eficienţa educaţiei depinde de 
gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru.  

 În învăţământul preşcolar avem noi ca, educatoare, misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. 

 Astfel, se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară, ci de 
copii, conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o 
continuare la un nivel mai înalt a ceea ce şi-au însuşit copiii în cadrul activităţilor didactice.  

 În ultima perioadă , ca şi activitate extraşcolară, am participat cu copiii la câteva concursuri 
naţionale, locale, judeţene etc, .De exemplu, am avut concurs cu tematica ,,Mărţişoare”, altele cu 
,,Primăvara’’, ,,Sărbătorile Pascale’’etc, unde atât părinţii cât şi copiii s-au implicat cu mult entuziasm 
şi motivaţie în realizarea unor lucrări cât mai frumoase, originale şi mai ales specific temei propuse 
de concurs .Iar ca rezultat a muncilor lor s-a văzut prin intermediul diplomelor şi premiilor primite. 

 Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care 
au încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, 
atitudinea faţă de grădiniţă. Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre grădiniţă 
şi familie , părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru grădiniţă. 

 În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic. Trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu preşcolarii, asigurând astfel 
oatmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a preşcolarilor.Gândirea creativă şi învăţarea 



din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. trebuie promovat modul variat de abordare a 
problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  
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ACTIVITATE - PROIECT DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ONLINE 

„ÎMI PASĂ! – TELEȘCOALA DE ACASĂ”  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR KORTNER TILORE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUGOJ, JUD. TIMIȘ 

 
 Motto: 
„Chiar și în izolare, creativitatea ne poate conecta cu întreaga lume.” 
 
 Argument 
 Noua pandemie, declarată la nivel mondial, este produsă de un virus a cărui transmitere a 

cauzat moartea și îmbolnăvirea a numeroase persoane de pe aproape întreg globul și instituirea stării 
de urgență, urmată de izolarea la domiciliu, pe o perioadă foarte lungă de timp. 

 Educatorii, învățătorii și diriginții sunt o punte importantă de legătură cu familiile, în această 
perioadă. Prin intermediul acestui proiect, mi-am propus să ajung la elevii și părinții acestora, 
afectați de suspendarea cursurilor. Este esențial să comunicăm în această perioadă, să ne exprimăm 
temerile și să încercăm să găsim răspunsuri care să ne ajute. Sănătatea copiilor noștri, din toate 
punctele de vedere, trebuie să primeze. Iar pentru rezultate școlare bune, este esențial să dezvoltăm 
mai întâi un comportament responsabil, curajos și echilibrat. Această perioadă poate constitui un 
prilej bun de focusare pe educația civică a elevilor, prin formarea unei conștiințe morale: informarea 
acestora, interiorizarea prin activarea dimensiunii afective și exprimarea comportamentală în 
legătură cu această problemă, adică formarea competenței de bun cetățean. 

Prin acest proiect dorim să transmitem elevilor și părinților încurajarea de a se proteja de 
infectarea cu noul coronavirus, evitând pe cât posibil spațiile aglomerate și formarea unor atitudini 
de protejare printr-o igienă corespunzătoare. Totodată, este important ca elevii să conștientizeze că 
procesul de învățare continuă cu școala de acasă, prin intermediul soluțiilor alternative: cursuri suport 
online lecții și proiecte online. În astfel de momente, trebuie să ne solidarizăm cu toții, chiar dacă 
este o perioadă grea, cu multe încercări. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să fim uniți și să 
acționăm pe toate planurile. Sănătatea și siguranța noastră sunt mai importante decât oricând. Să fim 
responsabili și să continuăm învățarea de acasă! 

Competențe generale: 
1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană  
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul 

cunoscut  
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând 

disponibilitate 
 Competențe specifice: 
- exerciții de identificare a trăsăturilor unei persoane, manifestate în contextul actual de izolare 

la domiciliu, în familie; 
- ilustrarea prin desen, pictură, modelaj a unor comportamente morale pozitive asociate 

respectării regulilor impuse la nivel național; 
- punerea elevilor în situația de a-și exprima gânduri, sentimente, atitudini legate de noua 

situație creată și realizarea, în grupuri mici, la alegerea elevilor, a unor povestiri, dialoguri privind 
comportamentul corect de prevenire a îmbolnăvirii cu covid 19; 

- exerciții de identificare a rolului normei morale, ca model de acțiune; 
- realizarea, în grupuri mici, a unui Regulament moral-civic de comportament corect în această 

situație dată: în familie, la școală, în oraș, parc, etc.; 
- formarea abilităților informatice, de filmare, fotografiere, descărcare a materialelor și postare 

a acestora, în mediul online; 
- rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini de lucru, în contexte ale vieții cotidiene actuale; 



- participarea la proiect online cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, pe platforma 
zoom/google classroom 

 
Perioada: o săptămână 
Clasa: a II-a, a III-a, a IV-a 
Beneficiari: elevii clasei, părinții acestora, comunitatea online (în primă fază) 
Activitățile propuse: 
1. „Lecția de educație civică” 
2. Regulamentul „Îmi pasă! Totul va fi bine!” 
3. „Ambasador pentru comunitate” – realizarea de mesaje cu urări de bine și sprijin 
4. Realizarea de desene cu exemple de bune practici  
5. „O zi din viața familiei mele” 
 
 Rezultate aşteptate – indicatori: 
• Elevi - formarea de competenţe şi abilităţi de viaţă: educarea spiritului civic şi a gândirii 

critice, creativitate, acceptarea şi valorizarea reciprocă, dezvoltarea unor atitudini şi practici, în scopul 
adoptării unui management al gestionării şi soluţionării problemelor legate de păstrarea igienei 
corespunzătoare și necesității izolării la domiciliu, dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă, 
cooperare, empatie, ascultare activă şi exprimare deschisă a emoţiilor; 

• Părinți – dobândirea de informaţii şi competenţe didactice în lucrul cu copilul, acasă, în 
vederea îmbunătăţirii procesului educativ, în funcţie de nevoile şi problemele propriilor copii; 
implicarea acestora în învățarea online și participarea activă la proiect, ca parteneri ai copiilor; 

• Materiale elaborate în comun – un film cuprinzând exemple de bune practici de realizat în 
autoizolare și desenele elevilor clasei; 

 
Metode și procedee:  
- activităţi nonformale, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, brainstorming, 

munca în echipă, munca cu calculatorul, tableta; 
- observația directă în timpul sesiunilor de lucru și indirectă, a produselor realizate individual; 
- proiectul, ateliere de lucru 
 
Mijloace didactice: 
- calculatorul, telefoane și/sau aparate foto, programul online de muncă în echipa zoom / 

google clasroom; 
- Cartoane, coli mari de hârtie, carioci 
 
Moduri de organizare: 
- Online / munca individuală / munca în echipă 
 
Modalităţile de evaluare:  
- observarea sistematică a comportamentului celor formaţi: elevi și părinți; 
- grile de observaţie a calităţii; 
- activităţi de evaluare în grup prin tehnica SWOT; 
- realizarea unui portofoliu al proiectului, cu toate materialele adunate pe parcurs; 
 
Descrierea activităților: 
1. „Lecția de educație civică” 
Se va discuta cu elevii despre noul coronavirus, ce tip de virus este, cum se poate transmite, 

cum se poate împiedica îmbolnăvirea, reguli de igienă personală, a locuinței, a locurilor din 
comunitate, ce înseamnă autoizolarea și de ce este necesară, cum pot elevii să transmită și celor din 
jur, comunității, să respecte regulile stării de urgență/alertă. (cunoștințe - abordarea cognitivă) 



Se va discuta despre valorile și principiile morale pozitive proprii fiecărei persoane, în acest 
context: respect și grijă pentru sine însuși, pentru membrii familiei și pentru cei din jur / comunitate, 
răbdare, empatie, altruism, într-ajutorare, compasiune, încredere, integritate, respectarea regulilor 
civice, autocontrol, corectitudine, cooperare, asumarea responsabilității, toate acestea prin discuții, 
realizarea de dialoguri, scurte povestiri, redarea unor întâmplări pățite sau vizionate – „De ce trebuie 
să respectăm autoizolarea?”, „Cum ne putem proteja pe noi și proteja și pe cei din jur?”, „Ce activități 
putem derula acasă singuri sau împreună cu membrii familiei?”, „Cum lucrăm în mediul online cu 
învățătoarea și cu colegii?”, etc. (interiorizarea – abordarea afectivă și exteriorizarea – abordarea 
comportamentală) 

Se vor pune în discuție activitățile proiectului, modalitățile de lucru, realizarea echipelor de 
lucru, realizarea produselor parțiale și finale. 

 
2. Regulamentul „Îmi pasă! Totul va fi bine!” 
În echipele deja formate, prin discuții în mediul online și la telefon, elevii vor realiza un 

Regulament al echipei cu titlul „Îmi pasă! Totul va fi bine!”, în care vor scrie principalele reguli de 
respectat în lupta cu virusul, privind igiena, autoizolarea, respectul față de ceilalți membrii ai 
comunității. Acestea vor fi discutate apoi cu toată clasa și realizat un Regulament al clasei. Toate 
rezultatele echipelor, plus Regulamentul general, vor constitui materiale pentru un film PPT, care va 
fi încărcat în mediul online, în contul dinainte stabilit, pentru a fi vizionat de către toți elevii clasei, 
familiile acestora și, eventual, comunitate (ex. Google, Youtube, eTwinning).  

 
3. „Ambasador pentru comunitate” – realizarea de mesaje cu urări de bine și sprijin 
Așa cum există pe facebook grupul „What do you see from your window?” („Ce vezi de la 

fereastra ta?”), unde oameni din toată lumea, aflați în autoizolare, încarcă o imagine realizată de ge 
geamul lor și își transmit, unii altora, gânduri bune și cuvinte de încurajare, tot așa se poate realiza un 
grup sau pe whatsapp, pentru membrii familiilor, în care elevii pot posta urări de bine și sprijin, 
sfaturi, idei de petrecere a timpului liber, imagini cu activități din munca și jocurile realizate de ei, 
etc. 

 
4. Realizarea de desene cu exemple de bune practici  
Individual, fiecare elev va realiza un desen, pictură sau va modela din plastilină exemple de 

bune practici caracteristice acestei perioade: modalități de păstrare a igienei personale și a locuinței, 
mesaje de încurajare, jocuri în familie, sprijin pentru cei bolnavi, aflați în suferință, modalități de într-
ajutorare a celor care au membri în familie ce și-au pierdut viața din cauza avestui virus, cum lucrează 
online și cooperează la realizarea acestui proiect, etc. 

Aceste desene vor fi încărcate online, pe grup, pentru a fi văzute de către toți participanții la 
proiect și familiile acestora. 

 
5. „O zi din viața familiei mele” 
Fiecare elev va filma o scurtă activitate petrecută în autoizolare: un joc în familie, momente 

dintr-o zi petrecută în familie, pregătirea mesei, păstrarea igienei corespunzătoare – spălatul corect 
pe mâini, cum se poartă masca de protecție și mănușile în cazul ieșirii din casă, ce cărți pot citi în 
timpul liber, cum lucrează online, cum se desfășoară orele de școală online, alte activități ludice și 
interactive, etc. 

 Toate acestea vor fi regrupate într-un film al clasei și vor fi încărcate în contul online.  
 
Rezultatele proiectului  
 Acest proiect are, ca finalitate, dezvoltarea unor abilităţi de viaţă intra și interpersonale, de 

gestionare şi rezolvare a problemelor cauzate de noul coronavirus și autoizolarea la domiciliu, prin 
realizarea unor activități de informare, activități interactive în mediul online, de muncă individuală și 
în echipă și încearcă să găsească cât mai multe metode și modalități de protejare personală, a familiei 
și a comunității, de rezolvare a unor situații de viață, inspirate din realitatea cotidiană a momentului.  



 Elevii vor pune în discuție, prin toate activitățile realizate şi caractere, comportamente ale lor 
proprii și ale părinților, din care aceştia au de învăţat şi, în consecinţă, îşi pot schimba în bine 
atitudinea, în vederea proiectării unor activităţi cotidiene / educative care să corespundă cerinţelor 
tuturor actorilor implicaţi în actul educativ: elev, părinte şi profesor. Dacă intervenţiile și materialele 
vor fi realiste, gestionarea şi soluţionarea problemelor apărute vor fi corecte şi dacă se observă, în 
timp, o schimbare şi în plan şcolar și personal, a comportamentelor elevilor, se va considera că 
indicatorii au fost realizaţi şi proiectul a avut rezultatul scontat.  
  



 
 ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE- ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI 

ONLINE 
 

 PROF. KOS MARIA DANIELA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ” MIHAI VITEAZU” VULCAN, HUNEDOARA 
 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce dă elevului posibilitatea de a obține deprinderi practice de a implementa 
în practică cunoştinţele teoretice acumulate. Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea 
activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu 
scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei 
programelor şcolare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii 
elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii 
acestuia. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

În cadrul activităţilor extracurriculare elevii învață să folosească surse informaţionale diverse, 
să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii încep să se cunoască mai bine, 
se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască mai bine elevii, să le cunoască problemele și trăirile, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să-i ajute în a-și contura personalitatea. 

Deşi activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi, totuşi ele nu urmăresc 
la maxim valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în 
echipă, iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a 
modului cum să înveţi etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, dezvoltarea unor atitudini moral-civice, oferirea de suport 
pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. 

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe 
ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste 
activităţi. În plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 
capitalului social în rândul celor care iau parte la ele. 



In pandemie, activitățile extracurriculare au avut de suferit, dar școlile au fost nevoite să se 
adapteze la noile condiții și au găsit soluții pentru a desfășura activități extracurriculare innovative și 
atractive. În general, școlile au respectat tradiția desfășurării unor activități, dar modalitățile de 
realizare au fost diferite. În mare parte s-au putut desfășura activitățile care nu au necesitat deplasari 
sau cele care impuneau prezența unui număr mare de elevi, de exemplu excursii, vizite, competiții 
sportive, etc 

Indiferent de situația cu care se confruntă societatea, școala se adaptează și rămâne un pilon 
important în educarea tinerei generații. 
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SIMBOLURI CREŞTINE DE PAŞTE 

 
PROF. FLORENTINA KOUTOULIAS 

COLEGIUL NAŢIONAL “NICOLAE GRIGORESCU”, CÂMPINA 
 

 Ca orice sarbatoare foarte 
importantă şi Paştele are o 
mulţime de simboluri, dintre 
care cele mai importante sunt 
crucea, iepuraşul, ouăle, lumina 
de Ȋnviere sau pasca. Nu trebuie 
să uităm faptul că, la origine, 
Paştele este o sărbătoare păgână 
ȋn timpul căreia se sărbatorea 

venirea primăverii. 
 Crucea reprezintă simbolul care aminteşte de jertfa făcută de Iisus pentru salvarea 

umanitaţii. De asemenea, ea marchează iubirea Mântuitorului pentru noi. Ȋmpăratul Constantin cel 
Mare a numit oficial crucea drept un simbol al creştinătăţii cu ocazia Consiliului de la Niceea, care a 
avut loc ȋn anul 325 d.Hr. Mai mult decat un element asociat Paştelui, crucea este vazuta de cele mai 
multe ori drept un element al credinţei in Dumnezeu. Ea reprezintă şi simbolul Sfintei Treimi (Tată, 
Fiu si Sfântul Duh).  

 Iepuraşul este un alt simbol al Paştelui. Legenda iepurelui care aduce ouă roşii este una de 
origine germană si datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Cu toate acestea, simbolistica sa este 

una mult mai veche, de câteva mii de ani. Din Germania, 
iepuraşul pascal a ajuns ȋn America de Nord, iar după aceea 
a ajuns şi ȋn celelalte zone din lume ȋn care se sărbătoreşte 
Ȋnvierea Domnului. Tot germanii au introdus si cei dintâi 
iepuraşi care puteau fi mâncaţi, făcându-i, la ȋnceput, din 
aluat si zahar. Iepuraşii de ciocolată au apărut mult mai 
târziu.  

 Lumânarea este simbolul luminii lui Iisus, care a 
reuşit sa ȋnvingă ȋntunericul păcatului. Ȋn multe ţări din lume oamenii vin la biserică ȋn noaptea de 
Ȋnviere, iar la sfârsitul slujbei ei aprind câte o lumânare de la preot. 

 Mielul este un animal a cărui carne este consumată de către creştinii de pretutindeni. Acesta 
simbolizează jertfa lui Iisus pentru absolvirea păcatelor noastre, dar şi victoria vieţii asupra morţii. Şi 
ȋn trecut, ȋn urmă cu sute de ani, mieii erau sacrificaţi de către evrei la Ierusalim, tocmai pentru a li 
se ierta păcatele.  

 Oul reprezintă un alt simbol al sfintelor sărbatori de Paşte. El este semnul Ȋnvierii 
Mântuitorului. De asemenea, oul roşu semnifica sângele lui Hristos. Vopsirea ouălor este un obicei 
practicat de multe popoare creştine. Acesta ȋşi are originea ȋn datinile egiptenilor, care sărbatoreau 
venirea primăverii prin vopsirea ouălor. Ele erau colorate ȋn galben şi ȋn roşu, culori care simbolizau 
soarele, la răsărit şi la apus. Mult mai târziu, după Hristos, ouăle 
au ȋnceput să fie decorate cu chipul Mântuitorului, cu feţe de 
ȋngeri sau cu diverse motive zoomorfe. Ciocnirea ouălor se face 
doar pe parcursul a 40 de zile, de la Paşti până ȋn ziua Ȋnălţării 
lui Iisus. Potrivit tradiţiei româneşti de Paşte, ouăle au diferite 
puteri tămăduitoare sau protectoare. 

 Pasca este un alt simbol al Paştelui, care-şi trage 
rădăcinile dintr-o legendă de pe vremea lui Iisus. Aceasta se 
face special pentru această sărbătoare sfântă şi are o formă 



rotundă, o cruce la mijloc si aluat ȋmpletit pe margini. Ȋn prezent există o mulţime de retete după care 
se poate prepara pasca, ȋn funcţie de fiecare zonă ȋn parte.  

 Un alt simbol al Paştelui este şi apa. Ȋn trecut, se spunea că cea dintâi persoană care lua apa de 
la fântână urma să aibă foarte mult noroc ȋn acel an. Ȋn prezent, oamenii se spală de Paşte cu apă ȋn 
care se pun ouă roşii. 

 Pâinea este, de asemenea, un simbol al acestei sfinte sărbători la care facem referire. Ea 
semnifică trupul lui Iisus la Sfânta Ȋmpărtăşanie, care reprezintă hrana pentru viaţa veşnică. 

 
 Cu toate că la origine era o sărbătoare păgână, Paştele este foarte important pentru fiecare 

creştin, ȋntrucât aminteşte de Ȋnvierea Domnului şi de toate sacrificiile pe care Acesta le-a făcut pentru 
iertarea păcatelor noastre. 
  



 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. KOVÁCS ANCA MARIA 

 PALATUL COPIILOR ORADEA 
 
# Activitățile extrașcolare ale copiilor au caracter interdisciplinar, care ajută la formarea 

caracterului celor mici, încă de la vârste fragede # 
 
Desfășurarea unor activități extracurriculare bine alese este benefică pentru orice copil și pentru 

familie în general. Copiii învață munca în echipă, autodisciplina și abilitățile sociale, precum și cum 
să respecte autoritatea, să se distreze, să își facă prieteni și să devină lideri. 

Printre avantajele desfășurării de activități extracurriculare se pot enumera următoarele: 
 Dezvoltarea abilității de gestionare a timpului și a prioritizării diferitelor angajamente. 

Dobândirea acestor abilități va fi utilă pentru tot restul vieții și va ajuta la gestionarea stresului. 
 În activitatea viitoare ca studenți și mai târziu ca membru al societății dacă a desfășurat mai 

multe activități extracurriculare în perioada de formare se vor integra mai ușor și la nivelul comunității 
tind să fie mai buni decât cei care nu au fost implicați. 

 Identificarea de noi interese este importantă pentru dezvoltarea viitoare a copiilor 
permițându-le acestora să găsească domenii de care sunt pasionați. Pe lângă cunoștințele/ abilitățile 
și competențele pe care la obțin în mod normal prin participarea la cursuri în timpul programului 
normal al școlii copiii pot să beneficieze de învățarea unui instrument, de a juca un sport sau de a juca 
într-o piesă de teatru. Succesul în urma implicării în activități care îi pasionează poat ajuta la crearea 
respectului de sine și a încrederii copilului. 

 Participarea la activități implică atingerea unor obiective concrete și muncă în echipă poate 
ajuta la construirea respectului de sine, la creșterea responsabilității și al încrederii generale a 
copilului. Experiența acumulată într-un astfel de cadru permite și determină creșterea încrederii în 
forțele proprii într-un cadru mai relaxat, ajuta la dobândirea de noi cunoștințe, abilități și competențe 
utile mai târziu în viață. 

 În desfășurarea unor activități stabilirea de obiective este foarte important să se facă de la o 
vârstă fragedă dovedindu-se a fi benefică pentru dezvoltarea copiilor. Stabilirea de obiective și 
urmărirea îndeplinirii lor pe bază de plan de acțiuni poate duce la creșterea motivației și încrederii 
copiilor de-a lungul întregii lor vieți. 

 Munca în echipă poate deveni extrem de importantă mai târziu în viață, atunci când vine 
vorba de evoluția în medii sociale și ocupaționale spre deosebire de copiii care petrec timp liber 
folosind electronica și evitând situațiile sociale. Implicarea copiilor în activități în echipă încă de la o 
vârstă fragedă îi poate ajuta să evolueze mai târziu în viață. 

 Fiecare copil are o personalitate diferită, iar aceste personalități trebuie să fie exploatate într-
un mod constructiv. Atunci când copiii nu au nimic util de făcut, ei tind să facă răutăți, ceea ce poate 
fi evitat cu o îndrumare adecvată. În continuare voi prezenta o listă de activități extracurriculare pentru 
copii și mă voi axa pe domeniul pe care eu îl desfășor, dansul și ce anume poate învăța un copil din 
această activitate. Exemple de activități : Activități muzicale, Activități sportive, Pictura și desenul, 
Activități de artizanat, ceramică și sculptură, Arte marțiale, Atelierul de croitorie, Atelierul literar, 
Teatrul pentru copii, Clubul de sah, Învățarea unei limbi străine și Dansuri ( moderne, populare). 

Învățarea ONLINE se potrivește mai mult elevilor adolescenți, liceeni. De ce spun asta? 
Deoarece ei au deja formată baza în școala FACE TO FACE și e mult mai ușor să gestioneze situația 
asta datorată pandemiei.  

Voi prezenta avantajele și dezavantajele învățării ONLINE, având ca puncte pozitive 
următoarele:  

 Flexibilitatea timpului (Instruirea online oferă o oportunitate excelentă de a studia în orice 
moment al zilei, chiar și la momente neconvenționale). 



 Ușurința de acces fără deplasare 
 Gamă largă de studii (Formarea online este la ordinea zilei. Elevii au ocazia de a participa 

la cursuri de specializare atât pe plan national , cât și international)  
 Actualizarea continutului ( Instruirea online permite actualizarea conținutului în orice 

moment al zilei , este un instrument ideal atât pentru elevi, cât și pentru profesori) 
 Auto-direcție și contact în timp real (Prin urmare, este un instrument care permite 

comunicarea fluentă și ajută la conectarea cu cadrele didactice imediat.) 
 Este independent de locație ( Probabil cel mai important avantaj al formării online este acela 

facilitează accesul la studiu de oriunde din lume ) 
Dezavantajele învățării ONLINE : 

 Necesită auto-motivare și auto-disciplină 
 Poate fi impersonal (interacțiune socială limitată) 
 Eroare la nivel tehnic 
 Cerințe tehnologice 
 Dificultatea de a practica 
 Dificultăți în evaluări 

 
În concluzie, cursurile FACE TO FACE sunt mai potrivite pentru copiii mici și tinerii 

adolescenți. Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, 
să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică 
și vigilența mentală. Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest 
lucru permite profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, 
să acționeze ca mentori și să ghideze studenții în posibilitățile lor de carieră. Într-o clasă tradițională, 
elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebări cu profesorul, 
obținându-și astfel răspunsurile imediat. Înțelegând modelul de Întrebări și răspunsuri și sugestiile 
oferite de profesori cu experiență, elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când 
utilizează note și sugestii online generalizate, disponibile pe internet. De asemenea, învățarea în clasă 
este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între studenți și profesori, deoarece îi ajută pe elevi 
să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate întâmpla cu îndrumarea online. 
În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mai 
mari. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE REALIZATE ÎN 
PANDEMIE 

 
KOVACS FLORINA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA 

 
 Activităţile “de după ore “ sunt utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt 

unii dintre ei care nu au cea mai bună viaţă de familie. În cazul unui astfel de elev, chiar şi online, 
aceste activităţi extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieţii şi îl pot 
orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipseşte “mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul 
va căuta unul afară, aşa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor. 

 Activităţile extracurriculare în mediul online au, dincolo de avantajele evidente, limite în 
relaţionarea cadru-didactic-elev. Au însă şi limite, care au impact negativ aasupra învăţării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activităţii didactice faţă-în-faţă nu se poate face virtual. În mod 
explicabil, sprijinul pe care în mod tradiţional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăţi 
de învăţare este greu de oferit în online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în 
mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situaţie de dificultate 
în învăţare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul îşi 
cunoaşte bine clasa şi elevii şi ştie cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza, 
eventual ulterior, activităţii extracurriculare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă 
interacţiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul 
este urmărit online de o clasă întreagă şi fiecare elev îi solicită atenţia. 

 Totuşi, din pricina pandemiei, noi, dascălii, am fost nevoiţi să regândim întreaga activitate de 
la catedră, inclusiv activităţile extracurriculare, adaptate pentru mediul online. Aceste activităţi 
dezvoltă gîndirea critică şi stimuleză implicarea tinerei generaţii în actul decizional. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea 
realităţii, în cadrul activităţilor de modelaj şi desen. 

 Împreună cu elevii mei de clasa I am realizat mai multe activităţi extracurriculare, online. Una 
ar fi de pictură şi modelaj ,, Satul nostru”. Copiii au realizat machete şi desene care au redat satul, aşa 
cum îl văd ei. Chiar dacă pandemia nu ne-a permis să organizăm aceste activităţi fizic, totuşi, am 
ţinutcont de faptul că, copiii aveau nevoie să socializeze, chiar şi online, cu copii de vârsta lor. Au 
reuşit să folosească resurse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, au 
învăţat să înveţe. Prin aceste activităţi extraşcolare, online, am avut ocazia să-i cunosc mai bine, să-i 
dirijez, să le influenţez dezvoltarea. Astfel, copiii îşi dezvoltă aptitudini speciale, fiind pregătiţi pentru 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut. Am vizitat muzee online, am urmărit locuri istorice 
accesând platforma mozaweb . Am realizat, tot online, o altă activitate extracurriculară, Personajul 
meu preferat. Copiii au fost implicaţi, iar la sfârşit am organizat o expoziţie virtuală cu tot ceea ce au 
realizat.  

 O altă activitate extraşcolară, online, a fost sub forma unui concurs de tipul Cine ştie, câştigă!. 
Concursul s-a organizat individual şi a constat în vizionarea unor materiale de pe mozaweb, cum ar 
fi: curiozităţi despre fluturi, Iepurele de Angora, Koala, minune a naturii, urmată de o sesiune de 
întrebări, bazate pe aceste materiale, la care elevii trebuie să răspundă într-un timp limitat. La final se 
calculează scorul şi se realizează clasamentul. Am vizionat şi emisiuni muzicale, teatru pentru copii, 
totul online. Aceste activităţi le stimulează şi îi orientează pe copii spre muzică, sport, poezie şi 
pictură. 

 Chiar dacă aceste activităţi extracurriculare s-au desfăşurat online, elevii mei au participat într-
o atmosferă bună şi optimistă, cu însufleţire şi dăruire. Dacă ai încredere în imaginaţia şi bucuria lor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă, succesul este garantat. 

 
 BIBLIOGRAFIE:  
 Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în Învăţământul primar, nr.2, 3/2000, Ed. Discipol, Bucureşti  



 

 

 
PAȘTELE ... UN PIC MAI ALTFEL 

 
KOVÁCS KÁROLY  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TELEKI DOMOKOS” GORNEȘTI 
 
ARGUMENT:  
Paştele fiind cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii poate fi marcată în şcoală prin multe 

activităţi organizate la ciclul primar și ciclul gimnazial.  
 
SCOPUL PROIECTULUI 
Obiectivele urmărite au fost ca copiii să manifeste interes faţă de tradiţiile românilor, să 

cunoască însemnătatea sărbătorii Pascale, să dobândească cunoştinţe noi. 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  
❖ Să cunoască semnificaţia Paștelui; 

❖ Să înţeleagă importanţa sărbătorilor pascale;  
❖ Să recite cântece și poezii specific paștelui 

❖ Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

 
GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor 0 – VIII de la Școala Gimnazială Pădureni  
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: platforma educțională Google Classroom a Școlii Gimnaziale 

Pădureni 
 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 2 aprilie 2021 
 
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:  
• Limba şi literatura română 
• Muzică şi mişcare 
• Istorie 
• Arte vizuale şi abilităţi practice 
 
METODE DE EVALUARE:  
• Expoziţie cu lucrări - colaj. 
• Realizarea unui film/ colaj foto cu secvenţe din activitatea derulată. 
 
MATERIALE, RESURSE:  
Resurse umane: elevii claselor 0 – VIII de la Școala Gimnazială Pădureni  
Resurse materiale: laptop, videoproiector, foi colorate, culori tempera, forme de brioşe din 

hârtie, paie, foarfecă, lipici, încondeiator de ouă 
 
REZULTATE AŞTEPTATE:  
- elevii vor fi interesaţi de activităţile proiectului, fiind dornici de activităţi extraşcolare 
- rezultatele proiectului vor fi concretizate în colaje, desene ,cât şi în progresul înregistrat în 

planul personalităţii; 
 
EVALUARE: lucrările, creaţiile elevilor. 

  



 

 

 
Activităţi programate:  
 

  

N
R. CRT 

 
ACTIVITATEA 

 
PARTICIPA

NȚI 

 
PERIOA

DA 
 
1. 

 
 
• Documentar despre Paște 
https: 

//www.youtube.com/watch?v=2H_uLo_hQTQ 
• Paștele în legende și tradiții 
https: 

//www.independentaromana.ro/pastele-in-
legende-si-traditii/ 

• Paștele în literatură 
https: 

//www.libertatea.ro/lifestyle/poezii-de-paste-
pentru-copii-2938302 

• Realizare de decorațiuni și 
ornamente din material reciclabile 

https: 
//www.youtube.com/watch?v=VB9E877uWdM 

 
 
 
 
 
Elevii claselor 

a VII – VIII 
 
Elevii claselor 

a V – VI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aprilie 

2021 

2.  Activitate practică:  
• Planșe de colorat 
https: //planse-desene-

colorat.com/planse-de-colorat-iepurasi-de-
pasti12.html 

• Puzzle interactiv 
https: 

//www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a26
f9394066 

• Pictură pe sticlă 
 
• Realizare de felicitări de paște 

handmade 
https: 

//ro.pinterest.com/lumypeter/felicit%C4%83ri
-pa%C8%99te/ 

 
Audiţie : cântece și poezii legate de 

sărbătorile pascale 

 
 
 
 
 
 
Elevii claselor 

0 – I – II 
 
Elevii claselor 

III – IV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aprilie 

2021 

3.  Evaluare – panou cu lucrări practic  2 aprilie 
2021 

https://www.youtube.com/watch?v=2H_uLo_hQTQ
https://www.youtube.com/watch?v=2H_uLo_hQTQ
https://www.independentaromana.ro/pastele-in-legende-si-traditii/
https://www.independentaromana.ro/pastele-in-legende-si-traditii/
https://www.independentaromana.ro/pastele-in-legende-si-traditii/
https://www.libertatea.ro/lifestyle/poezii-de-paste-pentru-copii-2938302
https://www.libertatea.ro/lifestyle/poezii-de-paste-pentru-copii-2938302
https://www.libertatea.ro/lifestyle/poezii-de-paste-pentru-copii-2938302
https://www.youtube.com/watch?v=VB9E877uWdM
https://www.youtube.com/watch?v=VB9E877uWdM
https://planse-desene-colorat.com/planse-de-colorat-iepurasi-de-pasti12.html
https://planse-desene-colorat.com/planse-de-colorat-iepurasi-de-pasti12.html
https://planse-desene-colorat.com/planse-de-colorat-iepurasi-de-pasti12.html
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a26f9394066
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a26f9394066
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a26f9394066
https://ro.pinterest.com/lumypeter/felicit%C4%83ri-pa%C8%99te/
https://ro.pinterest.com/lumypeter/felicit%C4%83ri-pa%C8%99te/
https://ro.pinterest.com/lumypeter/felicit%C4%83ri-pa%C8%99te/


 

 

 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE LA PREȘCOLARI 

 
PROF. LABANOV ADRIANA-NARCISA,  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  
DROBETA TURNU SEVERIN,  

MEHEDINȚI 
 
Procesul educațional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă, în afara activităţilor obligatorii 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfășoară sub 
îndrumarea atentă a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.  

Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în 
prezentarea formaţiilor artistice ale grupei - solişti, dansatori, recitatori - având ca scop evidenţierea 
globală a unor cunoştințe acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea acestora cu ocazia 
unor evenimente sociale, istorice, culturale sau religioase. Serbarea este o înmănunchere armonioasă 
şi echilibrată a mai multor activităţi artistice organizate de către cadrele didactice împreună cu copiii 
(sau în colaborare cu alţi specialişti), având variate forme de prezentare: montaj literar, cor, muzică 
vocală şi instrumentală, dans modern, dans popular, euritmie, scenetă, şezătoare etc. Punctul de 
desfăşurare poate fi atât în incinta instituţiei şcolare, cât şi în afara acesteia. Alături de alte activităţi 
extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), serbarea are un efect pozitiv asupra copiilor.  

Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le deschide un orizont larg spre 
frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere spiritual, le produce emoţii 
estetice şi bucurie. Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă sunt organizate în 
concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind o încununare a 
rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să aibă, în primul rând, un rol 
formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile copiilor: intelectuale, afectiv-morale. 
Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar 
conţinutul lor cultivă şi produce sentimente şi emoţii. Serbările îmbogăţesc şi nuanţează viaţa afectivă 
a copiilor, în afara faptului că îi organizează într-o acţiune comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă 
simţul de răspundere al fiecărui copil şi al întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine 
rezultate şi performanţe. Educatoarea trebuie să se bazeze pe organizarea serbărilor ca pe unul din 
cele mai eficiente mijloace de sudare şi omogenizare a colectivului. Prin munca de repetiţie şi învăţare 
se întăresc relaţiile de prietenie, de colaborare şi muncă în echipă. Activităţile cuprinse în programul 
serbărilor le provoacă copiilor o stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie, care influenţează în 
bine starea organismului.(Agoston-Vas, Caltun, 2012).  

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un 
act de ridicare a nivelului cultură. Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra 
tuturor comportamentelor, îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind 
condiții prielnice exersării conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor activități este faptul că 
oferă posibilități mai largi de cunoaștere directă a realității, stimulează spiritul de inițiativa și dispune 
de o încărcătură afectivă puternică. Prin excursiile și drumețiile organizate de grădiniță se urmărește 
și întărirea organismului copiilor, călirea organismului, formarea unor deprinderi de igienă și de 
comportare civilizată. Se mai are în vedere educarea copiilor în spiritul colectivului prin subordonarea 
interesului individual față de cel colectiv, educarea spiritului de ordine și disciplină. Prin excursii și 
drumeții copiii învață să se comporte în grup, să protejeze mediul și să se destindă. Organizarea 
excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea conducătorilor de grup. Trebuie 
să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, alegerea perioadei potrivite, a modului de 



 

 

desfășurare și finalizare, urmărind și deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, atitudinea de 
cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de 
activități. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea 
unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor copiilor de a participa la acest fel de activități. Educaţia 
unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor și școlilor, ci și prin 
activităţi extracurriculare, extrașcolare. Acest lucru se realizează și prin încheierea parteneriatelor cu 
diferite instituții sau asociații, participarea și organizarea de concursuri sau festivaluri. Scopul 
acestora este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în activități care să răspundă 
intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari, să pună în valoare talentele și capacitățile 
acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze 
participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.  

În cadrul grădiniţei, activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 
concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, 
teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. Parteneriatele propun un alt mod de 
a pregăti copiii pentru lume, într-un mod practic, creativ, inovator, care să-i implice pe copii în 
activităţi deosebite și interesante pentru ei.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
 • Agoston-Vas R, Caltun A (2012)-, Serbările în educație ,Ed.D.P.H  
• Anghel C.V. (2010) - E-Learning a new method for Environments of 21ST Century, The 14th 

Intenational Scientific Conference The Knowledge – Based Organization, Conference Proceedings 
no.8, Sibiu. 

 • Anghel C.V. (2009) – „Tehnologii informatice şi de comunicare în managementul 
organizaţiei”, capitol din cartea „Managementul organizaţiei comunicante” (coord. Drobot L.), Ed. 
CCD Deva şi Risoprint Cluj-Napoca. 
  



 

 

 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
PROF. ÎNV.PREȘC. LĂCĂTUȘ CARMEN ANDREEA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RAZĂ DE SOARE,, 
 TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA 

 
Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă. 
 Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, 

și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de 
desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei. Printre dimensiuni ale dezvoltării importante care mi 
le-am propus a fi realizate în activitățile extrașcolare pot enumera:  

 - Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil prin: - integrarea în viața socială; - 
formarea unui comportament civilizat; lărgirea orizontului de cunoaștere; - educarea unor calități 
morale și estetice; - organizarea timpului liber în mod cât mai util și plăcut. - descoperirea înclinațiilor 
și aptitudinilor copiilor; - reactualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate în 
clasă.  

 Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile 
de realizare. Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
copiilor.  

Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. 

 ,, Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” 
( Maria Montessori – ,, Descoperirea copilului”) În lumea plină de basm și feerie a grădiniței este 
locul unde se pun bazele formării și dezvoltării fizice și spirituale a copilului. 

 În activitățile extrașcolare pe care mi le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni 
ale dezvoltării: stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, 
sporirea capacității de rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice. Prin aceste activități am 
oferit copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de competiție, valorificarea 
potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și inițiativei. 

 Dintre activitățile extracurriculare propuse și realizate pot aminti:  
 - Vizite la muzee, expoziții, monumente, care au constituit un mijloc de a intui și prețui valorile 

culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Aceste activități ne-au oferit prilejul să organizăm 
cu mult interes și plăcere, expoziție cu obiecte de artă, imagini cu momente legate de trecutul istoric 
național și la noi în gradiniță.  

-Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii spre alte domenii de 
activitate: muzică, poezie etc. În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și 
copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar 
copiii sunt dornici de cunoaștere fiind atrași de rolurile interpretate de actori.  

- Excursiile contribuie la îmbogățirea cunostințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea 
dragostei și respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii pot cunoaște 
realizările oamenilor, locurile unde au creat opere de artă. Copiii acumulează o serie de cunoștinte 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură, percep activitățile prin acțiuni 
directe cu obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. După ce au venit din excursii copiii au 
redat cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen și 
modelaj iar materialele adunate le-am folosit în activitățile practice, în jocurile de creație. Noi, cadrele 
didactice (cu toată amărăciunea din suflet vizavi de ceea ce se întâmplă cu învățământul nostru), vom 



 

 

continua să învățăm copiii să trăiască frumos, în armonie cu natura înconjurătoare (pe care s-o 
mențină cât mai frumoasă și curată), să fie oameni cu suflet și cu atitudine pozitivă.  

Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde de talentul 
educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele de care 
dispune grupa de copii. Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti 
pentru viață atât cu ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin activitățile 
extrașcolare.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
• Bruner, J.S.- Procesul educației intelectuale, Editura Științifică, București, 1970  
• Cernea, Maria- Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ, în ,, Învățământul primar” nr.1 /2000, Editura Discipol, București  
• Preda, Viorica- Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura ,, 

Gheorghe Cârtu Alexandru, Craiova, 2009 
  



 

 

 
PAȘTELE - SĂRBĂTOAREA INVIERII, A MIRACOLULUI, A LUMINII 

ȘI IUBIRII DIVINE 
 

 EDUCATOARE: LĂCĂTUȘ SIMONA 
 G.P.P., ,LUMEA COPILĂRIEI, , 
 LOCALITATEA: RM-SĂRAT,  

 JUDEȚUL: BUZĂU 
 
 Paștele este cea mai importantă sărbătoare anuală creștină. Ea comemorează evenimentul 

fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după 
răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paștelui marchează începutul anului ecleziastic. 
Această sărbătoare durează trei zile și începe, conform deciziei Conciliului de la Niceea din anul 325, 
în duminica de după prima Lună plină după echinocțiul de primăvară. 

Farmecul deosebit al Sărbătorii Paștelui este dat atât de semnificația spirituală („...învierea Mea 
va fi totodată o înviere pentru toți cei care Mă urmează.” – Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob 
Lorber) cât și de tradiții (oul pictat, masa cu mâncăruri tradiționale, slujba de sâmbătă seara cu 
primirea luminii). Paștele este un moment de pace sufletească, de interiorizare, de împăcare, de 
bucurie. 

 Miracolul luminii divine 
Un miracol care se petrece cu regularitate în fiecare an, așteptat cu sufletul la gură și uimind 

totuși de fiecare dată, este apariția luminii divine la Sfântul Mormânt din Ierusalim în noaptea de 
Înviere a Paștelui ortodox. Este darul pe care Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina strălucitoare care 
i-a umplut mormântul în momentul Învierii Sale. Este modul Său de a ne transmite că este mereu 
alături de noi. 

 Acest foc imaterial de culoare albăstruie și care poate fi atins fără să ardă este așteptat cu toate 
luminile stinse. El apare atunci într-un mod supranatural din Sfântul Mormânt aprinzând candela 
așezată special acolo. Apoi Patriarhul ortodox aprinde cele două mănunchiuri de câte 33 de lumânări 
pe care le are pregătite și începe să împartă Lumina Sfântă miilor de pelerini care așteaptă plini de 
emoție. Focul cel viu însă acționează și de unul singur, strălucind ca un fulger și aprinzând din zbor 
candelele de la intrarea în biserică, precum și lumânările unora dintre pelerini. 

 Acest eveniment se petrece în fiecare an în fața a mii de martori vizuali. Nu poate fi negat de 
nimeni. De aceea efectul său este foarte puternic, contribuind la întărirea credinței în Dumnezeu. 

 Săptămâna Mare 
 Ultima săptămână a Postului Paștelui, numită și Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, 

este o perioadă importantă de interiorizare și comemorare. Acum se rememorează Patimile lui Iisus, 
chinurile prin care a trecut, de la trădarea Lui de către Iuda, până la răstignirea pe cruce pe dealul 
Golgota, moartea și Învierea Sa. 

 Săptămâna începe cu Duminica Floriilor, ziua în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și se 
încheie cu Duminica Paștelui, ziua Învierii Sale. Ziua de miercuri este ziua în care Iuda l-a trădat, iar 
cea de vineri ziua în care a fost răstignit. De aceea aceste două zile au devenit zile de post de-a lungul 
întregului an. Joia este ziua spălării picioarelor apostolilor de către Iisus, a Cinei de Taină, a rugăciunii 
din grădina Ghetsimani și a arestării lui Iisus de către cei ce voiau să-l ucidă. 

 „Trufia cea mai mare poate fi nimicită doar prin umilința cea mai profundă. De aceea, este 
necesar să Mi se petreacă Mie aceasta. Dar voi să nu vă înspăimântați atunci, căci nu voi rămâne în 
mormânt, nici nu mă voi descompune, ci voi învia în a treia zi și voi veni din nou la voi, exact la fel 
ca acum! Abia aceasta va fi mărturia cea mai mare și mai adevărată pentru sufletele voastre a misiunii 
Mele divine și ea vă va întări pe deplin în credința voastră.” – Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob 
Lorber 



 

 

 „Aceasta va constitui o judecată extrem de supărătoare pentru acești oameni răi și îndărătnici, 
iar pentru ai Mei va reprezenta apogeul iubirii Mele, în timp ce învierea Mea va fi totodată o înviere 
pentru toți cei care Mă urmează.” – Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber 

 Sărbătoarea bucuriei 
 „...un astfel de act, oricât de înspăimântător ar părea el a fi pentru ochiul omenesc, este totuși 

necesar pentru ca, în timp, toate creaturile să revină la pura viață divină, liberă și independentă...”– 
Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber 

Învierea lui Iisus Hristos simbolizează refacerea legăturii dintre ființa umană și Creatorul său. 
Celebrarea ei în fiecare an duce la retrezirea aspirației către îndumnezeire, la transfigurarea vieții 
pământești într-o viață impregnată de prezența lui Dumnezeu. De aceea Paștele este o sărbătoare a 
bucuriei, o bucurie asemănătoare celei a apostolilor când l-au văzut pe Iisus înviat. Iar salutul care se 
obișnuiește cu această ocazie este tot o expresie a acestei bucurii: „Hristos a înviat! Adevărat, a 
înviat!”. 

 Tradiții populare 
 Ca și alte sărbători creștine, Paștele este însoțit de numeroase obiceiuri populare care își au 

originea în tradițiile străvechi (considerate azi de mulți a fi păgâne) și de credințe și superstiții legate 
de ciclul anotimpurilor și treburilor gospodărești. 

 În Vinerea Mare se obișnuiește să fie duse flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se 
trece pe sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor lui Iisus atunci când și-a dus crucea. Tot în 
această zi, numită și Vinerea Seacă se obișnuiește să se țină post negru. Se mai spune că dacă va ploua 
în această zi, anul va fi unul roditor și îmbelșugat, iar dacă nu va ploua va fi un an secetos. Un alt 
obicei spune că cel care se va scălda în apă rece de trei ori în această zi, așa cum Ioan Botezatorul 
boteza în apele Iordanului, va fi sănătos pe tot parcursul anului. 

 În Sâmbăta Mare se prepară pasca și cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite în 
noaptea de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea 
Domnului, pentru a lua lumina, pentru a lua tradiționalele Sfinte Paști precum și flori sfințite, dintre 
cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul 
de 40 de zile și clopotele încep să bată din nou. Cel mai important moment al zilei este sfințirea apei 
botezătoare la biserică. Se spune că prima persoană care urmează să fie botezată cu această apă „nouă” 
va avea noroc toată viața. 

În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului și a 
sufletului. Dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint. Cine se spală cu această 
apă va fi rumen în obraji ca oul, tare ca banul și va avea o viață îmbelșugată.  

 În Noaptea de Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe care o vor aprinde din 
lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al victoriei 
vieții asupra morții, a luminii divine asupra întunericului ignoranței. Unii obișnuiesc să păstreze restul 
de lumânare rămas, pe care îl aprind în cursul anului când au vreo problemă gravă. 

 O credință răspândită este aceea că, timp de o săptămână, începând cu noaptea Învierii, porțile 
raiului rămân deschise. Astfel încât sufletele celor decedați în timpul Săptămânii Luminate ajung cu 
siguranță în rai. 

 Ouăle roșii simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa. De aceea 
atunci când se sparg ouăle prin ciocnire se obișnuiește să se spună: „Hristos a înviat! Adevărat, a 
înviat!” Aceste formule se pot folosi ca formule de salut timp de patruzeci de zile, până la Înălțarea 
Domnului. Există credința că cei care ciocnesc ouă se întâlnesc pe lumea cealaltă. Culoarea roșie a 
ouălor simbolizează sângele lui Iisus. În unele zone se obișnuiește să se picteze ouăle. În funcție de 
zona în care se fac ele se numesc ouă încondeiate, închistrate, muncite, picate (cu ceară) etc. 

 Circulă și numeroase legende despre ouăle roșii. În unele, Maica Domnului, hăituită, fie face 
ouă roșii pe care le aruncă în spate pentru a-i deruta pe urmăritori, fie transformă pietrele pe care le 
aruncau aceștia în ouă roșii. Altă legendă povestește că, la răstignirea lui Hristos, Sfânta Maria pune 
un coș cu ouă sub cruce ca să-i îmbuneze pe soldați, iar acestea sunt înroșite de sângele Mântuitorului. 
Se mai spune că atunci când Iisus a fost bătut cu pietre, acestea atingându-l s-au transformat în ouă 
roșii. O altă legendă povestește că vestea Învierii lui Iisus a fost primită cu neîncredere de unii: o 



 

 

precupeață care vindea ouă în piață a zis că ea va crede doar atunci când ouăle se vor înroși, iar ouăle 
s-au înroșit pe loc. 

 Ouăle simbolizează și reîntinerirea, primăvara. Ouăle împodobite sau colorate erau dăruite 
primăvara, ca simbol al renașterii, încă din era pre-creștină. În Egiptul antic, oul era simbolul 
legământului vieții și reprezenta totodată sicriul ori camera mortuară. În tradiția populară românească, 
ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, au capacități protectoare. 

 Pasca este o prăjitură specifică Paștelui, de formă rotundă, cu o cruce la mijloc și aluat împletit 
pe margini, umplută cu brânză de vaci. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la țară fac 
semnul crucii cu lopata pe pereții cuptorului. Despre originea ei există o legendă care spune că, în 
timp ce predica împreună cu apostolii, Iisus a fost găzduit la un om foarte generos. Acesta le-a pus în 
traistă la plecare, fără știrea lor, pâine pentru drum. Apostolii l-au întrebat pe Iisus când va fi Paștele, 
iar el le-a răspuns că atunci când vor găsi pâine în traistă. Au căutat și au găsit pâinea. De atunci e 
obiceiul să se coacă pască de Paști. 
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ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE  
 ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
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 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 
când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

În învățământul tradițional avem la dispoziție o plajă mare de activități extrașcolare , de la 
serbări, excursii , drumeții, vizionări de spectacole și filme, diverse parteneriate cu organizații 
culturale, la participarea la concursuri, proiecte educaționale, menite să dezvolte aptitudinile elevilor 
și să-i ajute să–și găsească un drum în viață. 

Învățământul online pare că limitează oarecum desfășurarea optimă a acestor activități, dar 
descoperim că există și alte modalități și surse de a implica elevii în organizarea și desfășurarea unor 
activități atractive și educative, în același timp. 

Sărbătoarea Paștelui ne-a găsit și anul trecut, și în acest an în imposibilitatea desfășurării unor 
activități specifice evenimentului în mod direct și a trebuit să găsesc alte oportunități pentru a marca 
acest moment. 

Pentru început , ne-am întâlnit pe platforma noastră de lucru online și am urmărit împreună 
desenul animat ”El a înviat-povestiri biblice” (https: 
//www.youtube.com/watch?v=33JzCRpazd8&list=PLw-
78CpDtVfpVKmMYr4048qzY9OQVklkp&index=11).  

Am vorbit apoi despre semnificația acestei sărbători creștine și despre tradițiile legate de ea. 
A doua parte a activității a constat în crearea unor felicitări și mesaje virtuale de Paște, pe care 

elevii le-au trimis colegilor prin intermediul Messenger, WhatsApp, mail sau sms. 
Cum bucuria cea mai mare a copiilor de Paște este sosirea Iepurașului, ne-am mobilizat și, 

împreună cu părinții am pregătit cadouri pentru copiii din Centrul de Plasament din apropierea școlii 
noastre. Am desemnat doi părinți să ne ajute la împărțirea acestor daruri, momentele fiind imortalizate 
în fotografii. A urmat apoi o scurtă sesiune video prin intermediul internetului în care copiii s-au putut 
vedea, au mulțumit pentru cadouri și și-au urat un Paște fericit. 

Activitatea a fost un succes, elevii implicându-se cu drag și participând cu interes la toate cele 
trei etape ale proiectului.Au învățat ce înseamnă tradiția, nevoia de a transmite mai departe valorile 
spirituale, au învățat să fie generoși, au simțit bucuria de a-i face pe alții fericiți. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=33JzCRpazd8&list=PLw-78CpDtVfpVKmMYr4048qzY9OQVklkp&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=33JzCRpazd8&list=PLw-78CpDtVfpVKmMYr4048qzY9OQVklkp&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=33JzCRpazd8&list=PLw-78CpDtVfpVKmMYr4048qzY9OQVklkp&index=11
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 “Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele 
mai multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, 
elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește 
formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să 
presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este 
emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la 
diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial 
crescut față de învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare 
sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea 
exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă 
pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută 
să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 



 

 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata 
civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai 
frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
scoala cu viaţa. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 Exemple de activitati extrascolare 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si taberele 
scolarecontribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste realizarile 
oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

 Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume 
dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

 Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. 
. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea 
si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 
principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect 
si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. 

 Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 
respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, 
incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a 
aptitudinilor. 

 Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 



 

 

responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 

 In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

 Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

 Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct 
de vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ.  

 Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau 
Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in 
profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile 
organizate de catre cadrele didactice in clasa. Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vor 
stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila mult mai usor toate cunostintele.  

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

 Activitatile extracurriculare sunt apreciate atat de catre copii, cat si de factorii educationali in 
masura in care :  

• valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor; 



 

 

• organizeaza intr-o maniera placuta si relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la 
optimizarea procesului de invatamant ; 

• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
• copiii au teren liber pentru a-si manifesta in voie spiritul de initiativa; 
• participarea este liber consimtita, necoditionata, constituind un suport puternic pentru o 

activitate sustinuta; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup; 
• sunt caracterizare de optimism si umor; 
• creeaza un sentiment de siguranta si incredere tuturor participantilor; 
• urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 
Activităţiile extracurricularecontribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri 
în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

 
Bibliografie :  
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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Școala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă 
la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. 
O mare parte dintre cunoştinţele despre natura, societate, deprinderi igienice, obişnuintele de 
comportament copilului le datorează educaţiei primite în familie. Copilul obţine rezultate şcolare în 
funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. 

Adordarea modernă cu privire la instituţia şcolară este cea a unei şcoli deschise, prietenoase în 
care şcolarul să se simtă bine, să fie atras de activităţile şcolare. Modele educaţionale actuale pun în 
centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de dezvoltare şi în acest scop participă numeroşi factori, 
între care cei cu importanţa semnificativă sunt grădiniţa şi familia. Dar poate şi mai importantă pentru 
dezvoltarea armonioasă a copilului este colaborarea între familie şi şcoală. 

Întrunirile părinţilor sunt foarte importante. Trebuie anunţate din timp, iar uneori se trimit 
invitaţii. Sunt prezentaţi părinţii copiilor nou veniţi în școală. Se prezintă programul, se discută baza 
teoretică pentru a nu se ajunge la noncorcondante în comunicare. Se stabilesc asteptările părinţilor şi 
semnificaţia noţiunii de „succes” pentru fiecare. Se strâng date ce vor fi anunţate în timp util. Se 
aplica unele chestionare. Părinţii vor primi un formular cuprinzând interesele familiei, în care trebuie 
să bifeze dintr-o listă aspectele de colaborare care le acoperă ariile de interes sau în care au 
posibilitatea să se implice. Întrunirile vor fi un prilej ca educatoarea şi părinţii să discute, să planifice 
şi să rezolve diferite probleme. Familiile vor fi încurajate să se implice şi să îşi ofere serviciile.  

• Menţinerea zilnică a contactului părinţilor cu școala se realizează și îi invită pe părinţi să se 
informeze din următoarele rubrici: Orar; Tema săptămanii; Să repetăm(cântecele, poeziile şi jocurile 
muzicale învăţate); Apariţii de reviste pentru copii; Aniversările copiilor; Anunţuri( vizite şi alte 
deplasări, piese de teatru şi alte vizionări evenimente );Mulţumiri pentru părinţii ce s-au evidenţiat în 
săptămâna anterioară. 

• Mostre ale lucrării copiilor. În expoziţia amenajată pe hol se afişează lucrările tuturor 
copiilor, indiferent de aportul lor adus la ilustrarea temei respective. Expoziţia este un prilej de a-i 
familiariza, atât pe copii cât şi pe părinţi, cu date şi evenimente importante de natura socială, culturală, 
ecologică, artistică. 

• Sărbatorirea zilei de naştere – prilej de exersare a comportamentului civilizat între membri 
colectivului. De asemenea este o modalitate de a crea legături afective cu membri familiilor, deoarece 
invitaţii sărbătortului sunt părinţi, fraţi, bunici şi prieteni. Zilele de naştere sunt o excelentă modalitate 
de fixare a cunoştinţelor legate de trecerea timpului, anotimpuri, luni şi zile într-un calendar ilustrat 
al aniversarilor . 

• Excursii, vizite. Copilul se hrăneşte cu trăiri frumoase care îl ridică deasupra cotidianului. 
Oferiţi copiilor prilejul să cunoască lumea, natura, lucruri, şi oameni, oferiţi-le trăiri cu valoare de 
amintire. Copiii grupei, însoţiţi de părinţi şi echipa de educatori, pot cunoaşte unele dintre valorile 
spirituale ale românilor vizitand casele memoriale: Eminescu, Creangă. Părinţii pot contribui la 
organizarea şi la sponsorizarea excursiilor, pot asigura supravegherea şi securitatea copiilor, vor trăi 
emoţii pozitive alături de copiii lor, le oferă modele de comportare, îi familiarizează cu tradiţii şi 
obiceiuri populare, le povestesc evenimente istorice. 

• Serbările sunt o modalitate ca părinţii să se cunoască între ei, să evalueze rezultatele copiilor 
şi să se împlice în ornare, decorare, confecţionare, sponsorizare şi dotare. Prin participarea părinţilor 
la astfel de evenimente, copiii vor căpăta siguranţa, se evită blocajele psihice. Stimularea şi 



 

 

menţinerea interesului părinţilor se realizează prin împărţirea responsabilităţilor şi prin 
recompensarea lor prin afişare la panoul unităţii şi cu diplome. 

Evaluarea Parteneriatului școală – familie se poate face prin discuţii libere şi prin aplicarea 
unui chestionar la sfârşit de an şcolar. Rezultatele evaluării vor scoate în evidenţă dacă părinţilor le-
au fost satisfacute aşteptările, iar prin participarea la parteneriat au descoperit modalităţi noi de a se 
implica în educarea copiilor şi în activităţile grădiniţei. 

Succesul parteneriatului cu părinţii va fi confirmat prin prezenţa ulterioară şi prin implicarea 
frecventă la acţiunile grupei. Valorificarea potenţialului uman şi conştientizarea impactului pozitiv al 
ideilor antrenate şi construite pe parcursul desfăşurării parteneriatului vor dobândi valoare. 

Se poate alcătui un jurnal al clasei cu seturi de fotografii, impresii ale părinţilor, descrieri de 
acţiunii, menţionări ale unor contribuţii deosebite, copii ale unor diplome obţinute, scrisori pentru 
părinţi şi scrisori ale părinţilor. 

Parteneriatul Școală– Familie este o experienţă benefică. Impreună copii, părinţi, grădiniţă, 
comunitate valorifică o experienţă care stimulează şi sărbătoreşte succesul. 

Parteneriatul Școală – Familie poate fi terenul unor relaţii educative din care fiecare să fie 
beneficiar: copil, părinte, educator. Fiecare poate să înveţe şi să se simtă valorizat şi important. 

Părinţii sunt deschisi la sugestiile învățătoarei atunci cand sunt şi cu încredere, ca nişte şi 
responsabili, când învățătoarea nu pierde din vedere faptul ca părinţii îşi cunosc bine copiii, chiar 
dacă nu au întotdeauna abilitatea de a acţiona într-un sens favorabil acestora. 

Din varietatea activităţilor organizate cu şcolarii, povestirile create de copii oferă cadrul în care 
se pot manifesta deopotrivă creativitatea nativă a copiilor, experienţa dobândită şi se poate exersa 
exprimarea lor orală. În acest gen de activităţi am încercat să antrenăm şi părinţii copiilor, întâi ca 
spectatori, apoi ca participanţi activi alături de copii la crearea unor povestiri care, de cele mai multe 
ori, au fost însoţite şi de desene. Modul de lucru a fost următorul : după închierea proiectului tematic 
« Toamna » , am cerut copiilor să creeze acasă, împreună cu părinţii, scurte povestiri cu titlul « O 
familie de furnicuţe. » Toate poveştile au avut câte un desen semnificativ, acestea formând o mapă . 

Parteneriatul dintre școală şi familie trebuie să existe încă de la vârsta şcolară, deoarece 
avantajele sunt multiple şi constructive atât pentru părinţi şi şcolari cât şi pentru cadrele didactice. 
Părinţii trebuie să cunoască încă de la cele mai fragede vârsta mediul în care copiilor învaţă, 
acţionează, cât şi comportamentul acestora, pentru a putea înlătura diversele probleme care vor putea 
apărea pe parcursul vieţii. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINŢII ÎN REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
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 ,,Toate greutăţile provin din faptul că-ţi lipseşte curajul."-Descartes 

 Din punctul meu de vedere, perioada online a fost cea mai dificilă perioadă din cariera mea 

didactică şi asta nu datorită modului de lucru online, ci datorită părinţilor, datorită lipsei de timp şi de 

implicare a acestora. Consider că la nivelul de învăţământ preşcolar, mai exact nivelul de 3 ani, vârsta 

preşcolarilor mei , predarea online a fost cea mai grea treaptă de urcat. Cu toate acestea mi-am învins 

temerile şi am avut curajul de a încerca. Într-adevăr începutul a fost dificil, dar a fost promiţător.Am 

stabilit întâlniri eşalonate cu părinţii pentru a le oferi materiale ce să le fie de folos: jocuri, fişe etc. 

Am realizat întâlniri online în funcţie de programul părinţilor de lucru, nu a contat intervalul orar.Am 

considerat că e foarte important să ne înţelegem reciproc.Am oferit filmuleţe educative, jocuri 

muzicale şi jocuri distractive pe nivelul copiilor Părinţii au văzut implicarea noastră, deşi puţini, a 

contat foarte mult pentru moralul nostru.  

 În contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, au fost necesare o serie de schimbări şi 

măsuri în legătură cu parteneriatul educator-părinte, aceste măsuri implică o comunicare în mediile 

virtuale, o comunicare ce nu mai permite interacţiune, socializare directă .Datorită lipsei de timp a 

părinţilor, relaţia aceasta părinte-educator a devenit mai fragilă cu unii dar totodată mai consolidată 

cu alţii datorită implicării şi interesului nostru ca şi cadre didactice şia părinţilor. Indiferent de tipurile 

de servicii pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) care răspund nevoilor familiei 

şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială dintre educatori, 

ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părinții copilului. Statutul familiei ca 

prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile 

de educaţie timpurie şi familie. Aşadar pentru o dezvoltare favorabilă a micului preşcolar, 

parteneriatul părinte-educator este essential. 

Părintele este primul model al celui mic, iar educatorul nu face decât să preia acest rol ! 

  



 

 

 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
ÎNTOCMIT: PROF. ÎNV. PREȘC. LÁSZLÓ ANA-ALETTA 

GRĂDINIȚA PROGRAM NORMAL BOGATA 
 
 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se potrivesc copiilor în 
această perioadă în care #stămacasă și care-i vor menține activi și curioși, și care îi vor dezvolta 
multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător. 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice  
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață multe tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. 
2. Ateliere creative de arte frumoase 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Multe muzee și grădini zoologice internaționale “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 

online. Un tur virtual deschide noi orizonturi pentru copil. 
4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
Părintele descarcă aplicații pe calculator sau tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe 

noi limbi și literaturi străine. 
5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Ca exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există 

cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e 
sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. 

6. Cursuri de robotică pentru copii și adolescenți 
Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a 

problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți. 
 7. Cursuri de improvizație pentru copii 
Prin exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, 

micul improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, 
să elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

8. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului 
 Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. 

 9. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 



 

 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică 
sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să 
înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat! 

 Sunt multe modalități de a ne ajuta copilul să se dezvolte și în această perioadă de izolare. 
Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 

urma copilul în această perioadă când totul s-a mutat în online.  
 Este foarte important în viața copilului ca pe lângă activitățile școlare obligatorii să i se ofere 

șansa de a participa și la câteva activități extrașcolare, care îi recrează mintea și îl ajută să se 
descopere, și să-și testeze limitele. 

  
  



 

 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 
TRADIȚIONAL 

 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN PANDEMIE 

LÁSZLÓ GABRIELLA, ÎNVĂȚĂTOARE LA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ KRIZA JÁNOS, AITA MARE 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Cuvintele Mariei Montessori capătă sens cu adevărat în această perioadă delicată, nesigură a 
pandemiei, când totul se schimbă de la o zi la alta, și cu toții trăim cu nesiguranța zilei de mâine. Dar 
în timp ce așteptam să revenim la ”normal”, am început să ne adaptăm la situația actuală, căutând 
soluții, experimentând modalități pentru a oferi cât mai mult elevilor noștri. Ne-am mutat cu școala 
în online și am învățat împreună cu elevii să ne descurcăm și în lumea virtuală. E drept, am stat multe 
ore în fața calculatorului sau cu telefonul în mână, dar cred că a meritat. Mi-am îmbogățit 
competențele digitale parcurgând multe webinarii și cursuri ca să pot ține pasul cu schimbările. Nu 
sunt de acord cu școala online, dar pot să spun că mi-a plăcut faptul că am învățat foarte multe în 
ultimul timp și am fost fascinată de posibilitățile pe care îmi oferă resursele digitale. Am văzut, că se 
pot realiza și alte activități educative în afara procesului de învățare, chiar dacă nu suntem la școală. 

Educația extracurriculară realizată dincolo de procesul de învățământ își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor nostri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Utilizând resursele și competențele digitale, dobândite pe parcurs, am realizat o serie de 
activități extrașcolare. În realizarea acestor activități am colaborat foarte bine cu părinții elevilor, care 
mi-au răspuns la fiecare solicitare și m-au susținut în totalitate. Astfel am menținut o strânsă legătură 
cu părinți și am aflat multe despre legătura dintre copii și părinții lor. 

Câteva exemple realizate la clasa pregătitoare-a III-a:  
- Am participat cu elevi la concursul de recitare. La realizarea materialului video m-au ajutat 

părinții elevilor. 
- Am organizat concurs de construit om de zăpadă. Fiecare elev, acasă, împreună cu familia, 

a construit un om de zăpadă, au făcut fotografii, pe care le-au încărcat în grupul clasei. 
- Am participat la campania Harta reciclării, prima dată în sistem online, anul acesta la clasă, 

utilizând insrtumente digitale.  
- Am realizat un proiect de Ziua apei. Elevii au făcut experimente cu îndrumarea părinților. 
- De ziua mamei am încărcat un material în clasa virtuală din Google Classroom, mamele au 

vizionat împreună cu copiii. Elevii au dăruit micile daruri realizate în școală. 



 

 

- Am organizat carnavalul clasei. Pentru acest eveniment părinții au pregătit costumele 
elevilor, au făcut gogoși, iar copiii au decorat sala de clasă și au prezentat costumele, măștile. pentru 
că părinții n-au putut participa, am filmat activitatea, și am încărcat materialul în grup. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 
Bibliografie: https: //www.eduform.snsh.ro  
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Educaţia informală este reprezentată de totalitatea influenţelor educative – pozitive şi negative 

– care acţionează asupra individului în mediu cotidian. Din punct de vedere etimologic, denumirea 
termenului de educaţie informală provine din limba latină, “informis/informalis” fiind preluat cu 
sensul de “spontan”, “neaşteptat”. Ea mai este denumită şi educaţie incidentală, spontană, difuză, 
întâmplătoare. Aceste influenţe incidentale au un rol determinant în viaţa unui individ, datorită 
frecvenţei şi volumului acestora. Însă ele nu sunt prelucrate, selectate din punct de vedere pedagogic. 
Nu se poate vorbi nici de anumite obiective, deziderate stabile ale educaţiei informale, iar prin 
influenţele sale şi informaţiile pe care le poate transmite poate intra chiar în conflict, uneori, cu 
valorile, conţinuturile transmise de educaţia formală şi nonformală. Totuşi unele valori, informaţii 
căpătate prin influenţe educative informale pot ajuta individul să-şi completeze sau consolideze 
cunoştinţele dobândite prin celelalte forme de educaţie. 

Multitudinea, varietatea şi variabilitatea influenţelor educative ale educaţiei informale derivă 
din statutul individului, din satisfacerea exigenţelor derivate din multitudinea de roluri pe care, 
simultan, trebuie să le dobândească: membru de familie, membru al unui grup de prieteni, ai unei 
organizaţii (şcolare, sociale), membru într-un colectiv dintr-o clasă de elevi etc. “În ultimă analiză şi 
cartierul şi strada educă; magazinele cu vitrinele lor, şi metroul fac educaţie” – apreciază Ioan Cerghit 
(1988, p. 29). Cu cât aceste influenţe cunosc o dezvoltare şi culturalizare la standarde înalte, cu atât 
creşte şi valoarea lor ca factori educativi spontani, având astfel rol în dezvoltarea personalităţii umane. 

Crenguţa Oprea şi M. Ştefan consideră că un rol important în viaţa individului o reprezintă 
familia nucleară. Un exemplu de educaţie informală este atunci când copiii mici învaţă să vorbească. 
Ei deprind acest lucru prin ascultare şi imitare. Părinţii corectează spontan greşelile de pronunţie ale 
acestora, de multe ori silabisind fără intenţie şi încurajând vorbirea corectă. La fel se întâmplă atunci 
când părintele sau educatorul analizează împreună cu copii experienţele zilnice petrecute în viaţa 
acestuia (discuţii cu părinţii/educatorii despre ce s-a întâmplat la şcoală în ziua respectivă care se 
soldează cu aprecieri, interpretări, învăţăminte şi concluzii educative). Regimul vieţii în familie, 
modelele de comportament ale părinţilor şi raporturile dintre părinţi şi copil lasă, adesea, urme pe 
întreaga viaţă. Limbajul şi începutul dezvoltării intelectuale, valorile morale interiorizate, unele 
trăsături caracteriale -toate poartă amprenta familiei. Modelele parentale pot fi determinante pentru 
întreaga viaţă a viitorului adult. 

Studii recente de psihologie şi sociologie (psihologie socială) au demonstrat pe baze statistice că 
familia nucleară (mamă , tată, copii) tinde să se destrame. Mileniul trei a debutat sub semnul decăderii 
mitului familiei: număr de căsătorii în descreştere, număr de divorţuri în creştere, rata demografică în 
descreştere vizibilă (în majoritatea ţărilor, cu excepţia unor etnii). 

Alte influenţe educative informale deosebit de importante vin din mediul ambiental, social, 
îndeosebi. ( şi mediul geografic, fizic, urban – rural exercită un anumit tip de influenţă). Se consideră, 
astfel, că marile comunităţi şi aglomerări urbane pot genera comportamente marginale, o sub-cultură 
opusă valorilor morale, estetice şi spirituale pe care le-am dori promovate. În schimb, comunităţile 
mai restrânse, în care domină anumite reguli de comportament scrise şi nescrise, exercită o influenţă 
mai adecvată din perspectiva dezirabilităţii morale şi comportamentale. 

Grupul de prieteni, anturajul, pot reprezenta factori de emitere şi exercitare a unor influenţe 
pozitive, dar şi negative. Grupul exercită o puternică influenţă de convingere asupra fiecărui membru 
din componenţa sa. Această influenţă poate fi însă îndreptată spre realizarea unor fapte „bune”, cotate 



 

 

pozitiv, dar, aceeaşi forţă de influenţare poate fi direcţionată şi către îndeplinirea unor „sarcini” cotate 
de morala socială drept negative. 

Activităţile extracurriculare pot fi îndreptate în vederea valorificării pozitive a unor astfel de 
manifestări de grup: literare, muzicale, sportive, tehnice. Vizionarea unui film, a unei piese de teatru 
poate avea efecte pozitive în cadrul grupului. Pe lângă aspectele menţionate, grupul dezvoltă şi latura 
atitudinală, emoţional-afectivă şi relaţională a individului. 

M. Ştefan (2000, p. 13) consideră că „unele grupuri spontane, dar şi unii copii în mod 
individual, se află sub influenţa unor persoane din mediul înconjurător, a unor mentori adulţi, am 
putea spune. Există oameni de bună credinţă, de obicei bucurându-se de prestigiu pentru 
priceperea lor într-un domeniu şi pentru calităţile lor umane, care sunt totdeauna dispuşi să răspundă 
problemelor copiilor, să le împărtăşească experienţa lor, să-i ajute în acţiunile lor.” Dar autorul mai 
menţionează un lucru important: „...există, desigur, şi adulţi de care trebuie să-i ferim pe copii”. 

Un loc deosebit de important în difuzare, emitere de influenţe educative informale, mai ales 
într-un univers informaţional în continuă acceleraţie, îl reprezintă mass-media., pe care unii pedagogi 
l-au numit „şcoală paralelă”. Mijloacele de informare în masă (mass-media) pot fi privite ca izvoare 
de transmitere de informaţii către receptori (copii, elevi, adolescenţi, adulţi, bătrâni). Însă este nevoie 
şi de o selectare a acestor informaţii pe de o parte, iar pe de altă parte este nevoie de rigoare şi 
seriozitate în emiterea şi prezentarea acestor informaţii, care de dorit ar fi să se şi transforme în 
cunoştinţe (de literatură, filozofie, muzică, istorie, geografie). Nu trebuie pierdut din vedere şi 
posibilul impact negativ pe care îl poate avea asupra unui tânăr în formare imaginea colorată a 
televizorului, jocurile video, emisiunile radio, filmele.  

Tot ca sursă de emitere a unor influenţe educative informale o reprezintă computerul, respectiv 
Internetul. Aceleaşi discuţii şi explicaţii trebuie făcute şi aici ca în cadrul televizorului: unele mesaje 
întâmpinate pot fi dăunătoare, în special în prezent când fenomenul de cyberbullying (agresiunea pe 
Internet, numită și agresiune online ) a luat o amploare de proporții. 

C. Oprea (2003) sesizează avantajele educaţiei informale (are caracter pluridisciplinar, 
informează din varii domenii, completează informaţiile celorlalte tipuri de educaţie, dă posibilitatea 
individului de a interioriza şi exterioriza atitudini, comportamente, sentimente, da posibilitatea 
individului de aş-i organiza timpul liber, de a se autoinstrui, autoforma, autoevalua, fiind simultan şi 
evaluat şi evaluator, răspunzător de faptele întreprinse etc.), dar şi dezavantajele (influenţe educative 
spontane, neriguros organizate, potenţial cu efecte negative, funcţie formativă redusă, riscul ca puţine 
informaţii să devină cunoştinţe, riscul ca prin conţinut, valori etc. să intre în contradicţie cu conţinutul, 
valorile educaţie formale şi nonformale, lipsa unor efecte anticipate etc.). 

Totuşi autoarea vorbeşte de o expansiune a educaţiei informale după anii `80, deoarece 
numeroşi autori şi educatori, preocupaţi în special de învăţarea adulţilor şi de educaţia permanentă şi-
au îndreptat atenţia asupra educaţiei informale examinând-o în termenii: “educaţia din afara clasei” 
(T. Bentley, 1998), vorbind de “necesitatea educaţiei informale” (F.Coffield, 2000), de “ învăţarea 
incidentală la locul de muncă” (V. Marsick, K. Watkins, 1991 şi Margaret Dale, John Bell, 1999) şi 
de “învăţarea în interiorul comunităţii” (Veronica McGiveney, 1999) Educaţia informală a fost 
descrisă în Scoţia ca “educaţie comunitară”, în Germania ca “educaţie (pedagogie) socială”, iar în 
Franţa şi Italia sub titului de “animare educativă” de tip creativ-expresivă, socio-culturală şi de loisir 
(T. Jeffs, 1996). 

Activităţile extracurriculare în lumea informativului sunt de o mare diversitate şi nu se poate 
face o inventariere totală a lor. O vizită cu părinţii la un muzeu sau la o expoziţie, participarea cu 
prietenii la un concert sau la un meci de fotbal şi chiar vizionarea de unul singur a unui film, într-o 
sală de cinematograf -toate acestea se încadrează în educaţia informală. Tot educaţie informală este 
când un mecanic auto le dezvăluie câtorva copii, strânşi în jurul lui, tainele motorului sau când nişte 
copii pasionaţi de chimie îşi petrec timpul liber făcând experienţe. Participarea, împreună cu părinţii, 
la un spectacol sau la o serbare intră tot în domeniul educaţiei informate. Şi exemplele ar putea 
continua. 

Educatori informali pot fi atât părinţii cât şi prietenii, rudele etc., factori implicaţi într-un proces 
care se derulează continuu în sensul sprijinirii individului să înveţe şi să se descurce în viaţă. La 



 

 

rândul nostru, fiecare dintre noi este un educator informal pentru cei din jurul său şi pentru sine. 
Facem acest lucru uneori în mod intenţionat, alteori intuitiv. 

Trebuie să remarcăm importanţa influenţelor informale asupra vieţii şi dezvoltării unui individ. 
Dar trebuie să şi recunoaştem că însuşirea temeinică a conţinutului propus de ştiinţe, tehnici şi arte, 
nu se poate realiza doar spontan, incidental, întâmplător. Educaţia informală şi activităţile educative 
extracurriculare, extraşcoală desfăşurate pot contribui la consolidarea cunoştinţelor la dezvoltarea 
abilităţilor, priceperilor şi deprinderilor formate în şcoală. 

Paul Valery, referindu-se la această influenţă informală, scria în "Bilanţul unui intelectual":  
"Toată viaţa, mediul ne este educator şi încă unul sever şi periculos în acelaşi timp. Sever, 

fiindcă greşelile se plătesc aici mai serios decât în colegii, şi periculos fiindcă n-avem niciodată 
conştiinţa acestei acţiuni educative, bună sau rea, a mediului şi a semenilor noştri”. 
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Educaţia prin activităţile extraşcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. 

 Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

 Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

 Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

 De exemplu copii talentaţi ai diverselor instituţii de învăţământ ai judeţului Argeş au dat 
dovadă de creativitate , ingeniozitate, sensibilitate, originalitate în realizarea unor minunate lucrări în 
cadrul proiectului “Toamna, fiica cea bogată” , desfăşurat exclusiv online. Acest proiect a avut ca 
obiectiv promovarea ideii de competiţie , performanţă, adresându-se micilor talentaţi cu înclinaţii 
deosebite pentru domeniile de artă cât şi interdisciplinar.  

 De asemenea , mediul online a avut prilejul să iniţieze în cadrul grădiniţelor chiar şi serbări 
tematice cu cântece şi poezii dedicate sărbătorilor de iarnă, unde cei mici au fost încântaţi să participe 
în acest sens, învăţaţi cum dragul Moş Crăciun o să vină să asiste şi să împartă cadouri doar copiilor 
ascultători , cuminţi .  
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’ fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens .  



 

 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt 
atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 
. Bibliografie :  
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87; * Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 
în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line: * Bruner, J.S, 
Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
  



 

 

 
METODE ALTERNATIVE DE PREDARE - EVALUARE ÎN 

DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

PROF. LAZĂR ANICUȚA, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COM.DRĂCȘENEI 

 
Școala contemporană românească încearcă să se adapteze societății prin educația centrată pe 

elev și pe formarea unor competențe care să îl facă apt pentru o lume diversă bazată pe concurență și 
pe circulația liberă a informațiilor, a oamenilor, în ceea ce se cheamă astăzi satul global. 

Există o dezbatere acerbă între cei care susțin sistemul tradițional bazat pe transmiterea de 
informații, pe disciplină, pe memorare și achiziție de informație din partea elevului și cei care sunt 
adepții unui învățământ modern cu implicarea mai activă și mai conștientă a elevului în propria 
educație. 

Consider că ambele modele educaționale au dreptul de a exista întrucât ele au avantaje și 
dezavantaje care pot să conlucreze pentru elaborarea unui tip de învățământ viabil ,adaptat nevoilor 
umane și sociale ale elevului. 

Ideal ar fi ca susținătorii celor două idei să înțeleagă că la sfârșitul școlii ,elevul trebuie să dețină 
niște valori spirituale fără de care informația primită sau competențele, abilitățile învățate nu 
reprezintă decât niște forme fără fond. Valorile insuflate de dascăli ar trebui să fie respectul pentru 
muncă ,credința în Dumnezeu, importanța respectului față de bine, frumos, adevăr, cultul demnității 
și al libertății personale . 

Pornind de la această construcție acceptată de toți se poate discuta despre avantajele școlii vechi 
în care disciplina ,respectul față de profesor ,seriozitatea învățării pot fi preluate și de noul sistem de 
învățământ. 

Memorarea unor informații, stilul de învățare pasiv pot fi înlocuite de creativitatea elevului care 
învață în primul rând cum să utilizeze informațiile. Cred că provocările lumii de astăzi ar trebui să ne 
îndrepte spre formarea discernământului la elev, a capacității de a vedea dincolo de aparențe prin 
diferențierea adevărului de falsitate, a binelui de rău astfel încât să gândească liber fără să fie 
manipulați. Accentul pus pe gândirea critică cultivată mai ales prin lectură este un început bun care 
se încearcă astăzi în elaborarea lecțiilor ,mai ales pentru disciplina limba și literatura română. 

Metodele vechi precum expunerea și memorarea nu își mai au rostul. De aceea sunt preferate 
problematizarea, brainstorming ,studiul de caz sau proiectul. 

În disciplina limba și literatura română se disting două obiective principale: formarea 
competenței de a comunica scris și oral și abilitatea de a înțelege și de a exprima mesaje scrise sau 
orale. 

În practica mea ca profesor de limba română am observat cu tristețe că lectura și apelul la textul 
scris scad vertiginos fiindu-le preferate gadgeturile sau informațiile preluate de- a gata de pe diverse 
situri, fără efortul de a gândi asupra lor. 

Problemele de la clasele unde copiii studiază un profil tehnic și nu au cultivat apetitul de a citi, 
mă determină să înțeleg importanța metodelor moderne ,mult mai eficiente în apropierea lor de carte, 
de studiul textului tipărit. 

Este adevărat că uneori fac concesia de a le propune texte pe un format digital pentru că le este 
mai familiar decât lucrul în bibliotecă. Totuși înțeleg că disciplina, autoritatea profesorului, 
seriozitatea învățării, efortul depus de elev în procesul de învățare nu trebuie eliminate ci doar 
îmbunătățite printr-o abordare mai modernă a procesului instructiv educativ. În dorința de a schimba 
cu orice preț totul,riscăm să ignorăm valorile școlii vechi, valori verificate în timp.Parafrazându-l pe 
Aristotel ,pot spune că invațătura este amară dar roadele ei sunt dulci. Fuga de efortul intelectual, 
invățarea din plăcere doar nu sunt niște soluții . 

Le propun elevilor mei lectura unor texte literare actuale, diverse ,cu o problematică apropiată 
vârstei și întrebărilor lor ,dar texte de buna calitate. Elevii preferă dialogul, problematizarea și sunt 



 

 

foarte creativi atunci când realizează un portofoliu pe suport de hârtie sau când fac o prezentare 
powerpoint a unui curent literar sau a vieții unui autor. 

Încep întotdeauna prin le arăta de ce studiem literatura și ce anume învățăm în acest domeniu. 
Cred că fără motivație, actul învățării este fie ineficient fie inexistent. 

Definirea aspectului metodic în predarea limbii și literaturii române și mai ales metodele de 
evaluare sunt prezentate în multe studii de specialitate care pot fi consultate de profesorii aflați la 
începutul carierei dar și a celor care simt că fără o documentare serioasă nu pot face față noului tip de 
învățământ, schimbărilor și provocărilor ce survin treptat în filozofia predării, învățării și a evaluării. 

De-a lungul timpului s-au conturat trei modele care oferă perspective diferite asupra felului în 
care literatura poate fi abordată în școală. Modelul cultural este centrat pe profesor, modelul lingvistic 
solicită participarea activă a elevului iar modelul dezvoltării personale este centrat pe elev. În 
învățământul românesc a predominat modelul cultural dar modelul dezvoltării personale începe să fie 
preferat în practica didactică, cu dezavantajul semnalat de profesori că nu este eficient în pregătirea 
examenelor de final de ciclu. Ar fi necesară o scurtă prezentare a fiecărui model didactic în parte. 

Modelul cultural centrat pe profesor transmite informații despre textul înțeles ca produs cultural 
iar accentul cade pe relaționarea receptării textului cu ajutorul unor cunoștințe teoretice și istorice 
precum genuri, epoci literare, curente și categorii estetice. Modelul acesta prezintă textul literar 
înțeles global, sintetic pentru că îl încadrează în istoria literaturii. Din păcate are mai puțină eficiență 
în înțelegerea caracteristicilor individuale ale textelor. 

Cel de- al doilea model numit lingvistic este asociat frecvent cu tehnici de analiză lingvistică 
iar accentul cade pe relația dintre forma limbii și mesajul literar și pe abilitățile de a descifra sensuri 
ascunse. Are deci un pronunțat caracter analitic și dă rezultate în primul rând în evidențierea 
particularităților fiecărui text studiat. 

Modelul dezvoltării personale centrat pe elev ,pune accentul pe valorizarea reacțiilor personale 
în receptarea textului și pe motivația elevului pentru lectură ,prin corelarea temelor și a aspectelor 
întâlnite în textele literare cu experiența personală a acestuia. Avantajul acestui model este că îi 
stimulează pe elevi determinându-i să evalueze textele citite. Luate separat cele trei modele au atât 
avantaje cât și dezavantaje, de aceea se impune o abordare integrată. 

Ar putea apărea un al patrulea model care să își propună participarea activă a elevului prin 
valorizarea reacțiilor sale personale în receptarea textului. Totuși accentul trebuie pus nu numai pe 
motivarea elevului pentru lectură prin corelarea experienței personale cu temele și motivele prezente 
în textele literare ci și pe analiza conștientă a textului, atât de necesară în evaluările finale prin 
examene. 

În clasă, profesorul organizează o receptare dirijată a textului literar în sensul că îi învață pe 
elevi cum să citească un text. Nu trebuie să dictăm comentarii ci să îndrumăm elevii spre a-și forma 
competențele de lectură utile pentru dezvoltarea personală și profesională. De aceea există mai multe 
modalități de abordare a textului, identificate de studiile psihopedagogice și metodice. 

O mare provocare în procesul instructiv educativ este evaluarea prin probele orale și scrise. 
Pentru a mări obiectivitatea evaluării trebuie analizate metodele tradiționale și alternative ,cu 
avantajele și dezavantajele lor. 

Prin specificul său, limba și literatura română vizează și formarea competenței de comunicare 
verbală a elevului ,de aceea proba orală este frecvent utilizată ,ea asigură conexiunea inversă imediată 
și oferă posibilitatea de a trata diferențiat elevii ,prin adecvarea gradului de dificultate a întrebărilor. 
Elevul își poate manifesta originalitatea și capacitatea de argumentare, de convingere auditorului. 
Probe orale sunt este mare consumatoare de timp pentru că elevii sunt evaluați individual, nu sunt 
obiective pentru că întrebările au un grad de dificultate diferit. În plus, proba orală defavorizează 
elevul timid. 

Proba scrisă este de asemenea recomandabilă deoarece elevii au șanse egale, având de rezolvat 
același subiect, iar obiectivitatea evaluării crește. Comparativ cu proba orală, sunt evaluați mai mulți 
elevi între-un timp mai scurt. 



 

 

Metodele alternative de evaluare propuse de Serviciul Național de Examinare și Evaluare sunt 
observarea sistematică a comportamentului elevilor ,investigația ,proiectul, portofoliul și 
autoevaluarea. 

Observarea sistematică a comportamentului elevilor este realizată în cadrul orelor de curs 
furnizând informații utile pentru că el este urmărit în activitatea lui cotidiană, prin gradul de implicare 
efectivă la activitățile pe grupe sau frontale. Practic această observare constantă a elevului se poate 
concretiza prin fișă de evaluare ,scara de clasificare( Likert), fișa de control. 

Investigația poate fi individuală sau de grup, ea începe, se desfășoară și se încheie în clasă. 
Elevul primește o sarcină prin instrucțiuni precise, el trebuie să înțeleagă și să rezolve sarcina 

oferind dovada utilizării unei palete largi de cunoștințe și capacități cum ar fi: cooperarea, 
flexibilitatea, creativitatea și inițiativa. 

Această metodă a investigației este utilă în cadrul orelor de receptare a textelor epice, lirice și 
dramatice. Îi obișnuiește pe elevi cu primii pași ai analizei textului literar.Proiectul este o metodă 
interactivă care îi solicită pe elevi în a realiza cercetări, activități pe grupe.Este o activitate ce începe 
în clasă, este continuată acasă și finalizată tot în clasă. Profesorul stabilește încă de la început 
modalitatea de desfășurare și de evaluare a proiectului pornind de la temă, planificarea activității, 
resursele materiale necesare, cum ar fi materialele bibliografice și data finalizării 
proiectului.Profesorul și elevii își împart roluri: profesorul este tutorele ce urmărește și coordonează 
pas cu pas realizarea proiectului. De asemenea, el are și rolul de evaluator la sfârșitul proiectului.La 
rândul lor, elevii își asumă mai multe roluri: secretar, moderator, timer și raportor. Avantajul 
proiectului este ca asigură coeziunea grupului și contribuie la dezvoltarea simțului răspunderii în 
vederea realizării sarcinii asumate. Proiectul este o activitate care poate oferi mai multe satisfacții 
elevilor prin exprimarea variată ,folosirea unui limbaj artistic sau științific oral și în scris.Portofoliul 
reprezintă cartea de vizită a elevului, o modalitate de evaluare complexă care include rezultatele 
obținute de elevi prin toate celelalte metode și tehnici de evaluare. Portofoliul urmărește progresul 
elevului de la un semestru la altul, de la un an la altul și include testele inițiale și finale ,proiecte ,fișele 
de lectură ,fișele de lucru, prezentările de carte etc.Prin realizarea unui portofoliu, profesorul are acces 
la o imagine complexă a personalității elevului și deschide calea unei comunicări lipsite de 
constrângeri și mai ales, oferă elevului posibilitatea de a-și asuma responsabilitatea propriilor achiziții 
intelectuale. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

LAZAR ANITA 
 
În opinia mea, ca punct de vedere al unui profesor, în acest an, în mijlocul pandemiei, activitățile 

extrașcolare au avut un rol determinant în viața elevilor, mai ales în viața copiilor mici, între vârstele 
6-11 ani.  

Din cauză că activitățile față în față erau suspendate și trebuiau să fie înlocuite cu educația în 
spațiul online, elevii mici nu prea au înțeles ce se întâmplă cu ei, de ce nu pot să vină la școală, și de 
ce nu pot să fac lucrurile, pe care obișnuiau să facă în anii trecuți. 

Fiind profesoară de limba engleză în clasele primare, în fiecare oră folosesc diferite obiecte 
fizice, cărți bilingve, pliante și diferite materiale în scopul demonstrării pe care trebuia să înlocuiesc 
cumva în acest an ciudat. De aceea când am început cursurile online cu elevii, în afară de a preda 
lecțiile cerute de programa în vigoare, am început să fac în plus și niște alte activități cu elevii după 
orele, ca să le arăt că se poate învăța o limbă străină numai jucând, când ei nici nu realizez că învăț, 
crezând că activitățile în care participă sunt jocuri relaxante și emoționante. 

Am folosit activități diverse în cadrul orelor online și în cadrul activităților extrașcolare online, 
și cărți virtuale, și videoclipuri cu animații, și desene făcute de mine pe anumite platforme virtuale, 
ca și alte programe de quiz sau de teste predictive.  

Un favorit program virtual al meu pe care l-am folosit foarte des era escape room, în care copiii 
trebuiau să răspundă la anumite întrebări, trebuiau să rezolve anumite probleme gramaticale sau de 
vocabular, și dacă și-au reușit, au avut șansă de a scăpa din camera închisă, ca să nu rămână prizonieri 
la finalul exerciției, iar cine nu a putut să răspundă la măcar jumătatea cerințelor, a rămas prizonier. 
Folosind acest site virtual, am realizat că elevii mici nu au atât de mari probleme cu învățarea 
tehnicilor și chestiilor gramaticale decât ceilalți elevi, care învățau numai față în față cu metodele 
tradiționale în anii trecuți. 

Un alt program pe care îl foloseam foarte des era jambord, un site care mi-a ajutat foarte mult 
în cadrul orelor Google meet sau zoom, fiindcă și elevii au putut să scrie și să deseneze pe tabla mea 
virtuală, fapt care i-a ajutat elevilor să fie participanți activi în orele mele. Elevii mei învăț foarte 
repede dacă le dau posibilități de a încerca să scrie cuvintele de sine, de a încerca cuvintele pe tabla 
virtuală, de a marca răspunsurile corecte, de aceea am decis că le voi dau toate posibilitățile de a 
participa activ cu ajutorul tehnologiei virtuale în orele mele. Când făceam activități în grupe, le-am 
făcut elevilor camere diferite în Google meet și le-am observat cum pot să lucreze împreună ca o 
echipă în spațiul virtual . Uneori am și rămas uimit, fiindcă, ca să le explică ceva celorlalți elevi, unii 
au folosit programe de screenshare pe care nici eu nu le-am cunoscut. 

Pentru a sărbătorii Paștele, am făcut un quiz mixt pentru elevi, pe care le-am rezolvat împreună, 
fiecare copil răspunzând la o anumită întrebare. Am și făcut o prezentare PowerPoint în care le-am 
strâns pe toate obiceiurile și tradițiile cunoscute în zona noastră, în Transilvania, le-am însoțit pe 
aceste descrieri cu fotografii, desene de pe internet și videoclipuri care îi ajută elevilor să le înțeleagă 
importanța acestora. Celor mici, din clasele pregătitoare, le-am pregătit câte un caiet de desen virtual, 
cu tema de Paște, pe care ei poți să le coloreze și de pe tablete și de pe telefoane, având 35 de imagini. 

Părinții elevilor au fost foarte colaborați, erau parteneri în toate activitățile organizate de mine, 
chiar dacă aceste activități erau după masă sau în sfârșit de săptămână. Le-au ajutat copiilor să 
folosească independent internetul, mai ales site-urile pe care le-am folosit eu în cadrul acestor 
activități. 

În concluzie, pe parcursul acestui an școlar, am dobândit competențe digitale datorită faptului 
că am vrut să îi ajuți copiilor mici să învețe limba engleză jucând și în timpul orelor online . 
  



 

 

 
BIBLIOTECA …. ALTFEL 

 
LAZAR CORNELIA,  

BIBLIOTECAR C.Ş.E.I. NR. 1 ORADEA ŞI  
L.T. “CONSTANTIN BRÂNCUŞI“ ORADEA 

 
Biblioteca şcolară, în contextul condiţiilor actuale provocate de pandemie, s-a mobilizat să ofere 

servicii online elevilor. În această perioadă, împreună cu cadrele didactice a fost reinventată relaţia 
cu elevii, prin jocuri online, ateliere hand-made, teatru de păpuşi, lecturi atractive, călătorii virtuale. 
Astfel indiferent de situaţie biblioteca şcolară rămâne un sprijin real în procesul de învăţământ, 
facilitând accesul la informaţii din surse de încredere pentru elevi.  

 Pentru a face poveștile mai atractive am realizat păpuşi din ciorapi şi păpuşi de mână cu ajutorul 
cărora am pus în scenă poveşti pe care le-am înregistrat.  

Folosirea păpușilor în povești are foarte multe beneficii, unul dintre aceste este acela că 
povestea devine reală și prinde viață cu adevărat. Introducerea păpușilor realizate manual, printre 
firele poveștii face ca impactul acesteia și personajele să devină o experiență multisenzorială 
puternică pentru copil.  

Un alt beneficiu al utilizării păpușilor în procesul depănării de povești este îmbunătățirea 
simțurilor – tactil, vizual și auditiv. În loc să audă un adult în timp ce citește sau povestește din 
amintire, folosind păpuşile copilul are oportunitatea de a-şi mobiliza mai multe simţuri, iar mesajul 
ajunge mult mai ușor la el atunci când este întărit de acțiunile întreprinse de păpușă. 

În această perioadă de pandemie am realizat şi 7 cărţi senzoriale foarte utile elevilor.  
Cărţile senzoriale pe care le-am realizat cuprind diverse activități printre care: închiderea-

deschiderea fermoarului și a nasturilor, introducerea șireturilor în găuri și legarea acestora, desfacerea 
și închiderea clamelor, agrafelor, împletirea părului, identificarea culorilor și mărimilor, identificarea 
obiectelor de îmbrăcăminte, învățarea ceasului. 

Cărţile au și o pagină care le oferă elevilor posibilitatea de a alcătui mici povestioare pornind 
de la diferite cuvinte (prinț, prințesă, dragon, casă). Astfel cu ajutorul acestor pagini pot fi derulate 
activități de stimulare a comunicării verbale, exerciții de emitere a sunetelor deficitare prin imitație 
(r, s). 

Cartea senzorială poate fi realizată din fetru sau bumbac. Este foarte utilă la dezvoltarea multor 
abilități senzoriale ale copiilor, dezvoltă coordonarea mână-ochi, ajutând la comunicarea celor mici 
prin imagini. Paginile cărţilor conţin diferite activităţi matematice, activităţi de învăţare a culorilor, 
recunoaşterea fructelor, legumelor, animalelor, florilor, anotimpurilor, o pagină pentru a învăţa 
literele şi alta pentru a învăţa numerele.  

 Cartea senzorială poate fi realizată manual sau cu ajutorul maşinii de cusut și gândite în așa fel 
încât să stârnească curiozitatea copiilor. Astfel cartea senzorială întregeşte o multitudine de activități.  

 Prin căutarea tuturor oportunităţilor, varietatea aplicaţiilor folosite, multitudinea activităţilor 
desfăşurate arată viziunea bibliotecii spre deschidere către nou.  
  



 

 

 
ACTIVITATEA BIBLIOTECII ÎN PANDEMIE 

 
BIBLIOTECAR, LAZĂR ELENA  

ŞCOALA GIMNAZIALA BOGDANESTI, JUDETUL BACAU  
 
,,Niciodată să nu priveşti studiul ca pe o datorie, ci ca pe un prilej demn de invidiat care te 

învaţă ce înseamnă influenţa eliberatoare a frumuseţii pe tărâmul spiritului, pentru bucuria ta 
personală şi beneficiul comunităţii căreia va aparţine munca ta de mai târziu” Albert Einstein  

 
Criza generală de pandemie COVID -19 a avut un impact important asupra sistemului 

educaţional afectând desfăşurarea activităţii didactice şi extracurriculare în cadrul unităţilor de 
învăţământ. Pentru şcoală provocarea a fost aceea de a organiza întreaga activitate, astfel încât să se 
respecte toate măsurile sanitare şi să continue învăţarea faţă în faţă, în sistem hibrid sau în sistem 
online. Această perioadă a însemnat pentru cadrele didactice o piatră de încercare în utilizarea 
platformei educaţionale Google Classroom şi a instrumentului de comunicare Google Meet pentru 
conţinuturile digitale propuse, precum şi eforturi consistente pentru transferarea instruirii în mediul 
virtual. În egală măsură, afectată de unda de şoc a pandemiei, lumea şcolii s-a aflat în faţa unor 
scenarii greu de imaginat prin mutarea întregii activităţi în sistem online, generatoare de nesfârşite 
dileme privind continuarea instruirii, evaluarea elevilor, examenelor de la finalul diferitelor etape ale 
şcolarităţii şi accesul spre treptele superioare ale acesteia, reântoarcerea la şcoală, cu rezultatul unor 
reconfigurări rapide şi reprioritizări menite să amortizeze, pe cît posibil, impactul pedagogic şi 
psihologic al închiderii şcolilor.  

Pandemia a afectat şi activitatea bibliotecii, însă colaboratorii bibliotecii s-au adaptat la situaţie, 
propunând cititorilor diverse soluţii şi activităţi în perioada stării de urgenţă. Printre primii paşi a fost 
înştiinţarea telefonică a utilizatorilor despre prelungirea termenului de folosire a cărţilor, astfel s-a 
stopat ieşirea suplimentară din casă. Distanţarea socială am încercat să o transformăm într-un lucru 
pozitiv şi benefic pentru comunitate. Activităţile organizate s-au prezentat periodic pe pagina de 
Facebook a bibliotecii. Tehnologiile informaţionale au fost de mare ajutor. Am avut posibilitatea de 
a crea expoziţii de publicaţii, prezentări PowerPoint, Kinostudia si platforma Canva (filme video, 
infografice, postere). Pe timp de pandemie ne-am confruntat cu imposibilitatea de a organiza activităţi 
cultural-educative cu participarea masivă a utilizatorilor bibliotecii. În acest context am convenit la 
organizarea unor activităţi in regim de distanţă şi on-line. În acest context pandemic, biblioteca 
şcolară a trebuit să se adapteze noilor provocări şi conştientizând nevoia copilului mic de a 
interacţiona cu vârstnicii, s-a avut în vedere prezentarea unor exemple de bună practică în contextul 
lecturii la distanţă, precun şi organizarea unor ateliere de lucru în care au fost prezentate diverse 
instrumente media sau platforme educaţionale specifice copiilor. Un exemplu de bună practică îl 
reprezintă înscrierea elevilor în proiectul ,, Citeşte-mi multe poveşti!”. Misiunea derulării proiectului 
a fost de a face accesibilă lectura la cât mai mulţi elevi. Creierul copilului are nevoie de stimulare 
pentru a se dezvolta, iar succesul în viaţă este în mare măsură dependent de experienţele din primii 
ani de şcoală. Copiii care cresc în familii în care nu există cărţi, o situaţie din păcate frecventă în 
comunităţile sărace, sunt deja dezavantajaţi iar riscul de abandon şcolar este foarte mare.  

Asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în biblioteca şcolară ca 
urmare a pandemiei generate de COVID-19 

Obiective:  
- protejarea sănătății individuale a elevilor și bibliotecarului și evitarea îmbolnăvirilor de 

COVID-19; 
- limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus și limitarea transmiterii în familiile și 

apropiaților elevilor și ai bibliotecarului; 
- limitarea îmbolnăvirilor cu forme severe ale COVID-19 și protejarea sănătății publice. 



 

 

Bibliotecile fac parte din categoria serviciilor cu potențial scăzut-mediu de răspândire a infecției 
cu virusul SARS-Cov-2. 

Măsuri care privesc bibliotecarul şi răspunderea individuală:  
- portul obligatoriu al măștii, care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura cât și 

nasul,  
- izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, 

strănut, rinoree, febră, stare generală alterată),  
- izolarea la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect/confirmat de infecție 

cu virusul SARSCov-2,  
- spalatul pe maini ori de câte ori este nevoie și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate. 
Măsuri care privesc accesul şi contactul cu elevii:  
-coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății 

bibliotecarului și a elevilor să reprezinte obiectivul prioritar,  
- deschiderea graduală, în etape a bibliotecii în concordanță cu situația epidemiologică locală,  
- plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind regulile de distanțare fizică și de acces în 

incinta bibliotecii,  
- limitarea accesului elevilor astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1, 5 m, se vor 

monta marcaje,  
- accesul elevilor va fi permis numai în condițiile purtării măștii pe toată durata desfășurării 

activității în bibliotecă,  
- dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool avizat pus la dispoziție la intrarea în 
bibliotecă,  
- utilizarea covorului cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în bibliotecă,  
- efectuarea unui triaj observațional fără a permite accesul elevilor care prezintă simptome de 

infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree); accesul în incinta bibliotecii se va realiza după verificarea 
temperaturii (care nu trebuie să depășească 37, 3 C),  

- dezinfecția regulată a suprafețelor,  
- aerisirea periodică a încăperii,  
- restricționarea evenimentelor publice/private,  
- organizarea rezervărilor de documente se va face prin telefon/e-mail cu stabilirea unor 

intervale orare de ridicare a cărților, pentru a evita formarea de aglomerări de elevi/programare pe 
clase; 

- în vederea limitării numărului de elevi care care ating un obiect bibliotecarul va merge la raft 
pentru a procura documentul cerut de elev,  

- accesul în sala de lectură va fi redus, conform unui orar prestabilit / programare pe clase cu 
respectarea prevederilor referitoare la distanțarea socială (1, 5 m între 2 elevi),  

- accesul la calculatoare va fi limitat, cu respectarea normelor de distanțare socială (numai dacă 
există protocol de dezinfectare),  

- publicațiile pentru împrumut care nu au fost manipulate în perioada restricțiilor NU prezintă 
risc și pot fi manipulate fără măsuri de dezinfecție suplimentare, dacă biblioteca a fost închisă cel 
puțin 5 zile înaintea redeschiderii,  

- restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente de face prin carantinare:  
- a. documente din hârtie și carton – minimum 3 zile,  
- b. documente din hârtie cu coperte laminate – minimum 10 zile sau dezinfectarea cu biocide 

avizate, respectând timpul de uscare, urmată de carantinare 3 zile,  
- c. documente din plastic (CD/DVD) – minimum 10 zile sau dezinfectare cu produse biocide 

avizate, cu respectarea timpului de uscare, urmată de carantinare 3 zile,  
- în absența unei camere de carantină se va aranja un spațiu specific din incinta bibliotecii cu 

rafturi/mese disponibile pe care să se stocheze documente, asigurându-se că acel spațiu nu este 
accesibil elevilor,  

- dezinfecția mobilierului de carantină a publicațiilor se realizează cel puțin o dată pe zi. 



 

 

Bibliotecarul a primit situaţia creată ca o nouă posibilitate de aşi demonstra cunoştinţele, 
competenţele şi abilităţile sale în utilizarea tehnologiilor noi, conlucrarea cu utilizatorii bibliotecii şi 
întreaga comunitate în format on-line. Suntem convinşi că metodele noi pe care le folosim în această 
perioadă de izolare, vor fi benefice şi în viitor, când criza COVID-19 s-ar termina. Dar aceasta criză 
precis se va termina! 
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 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
 Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele ,, 

clădirii’’fizice şi spirituale a ,, puiului de om’’. Doar ,, zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

 Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

 Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, 
ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual.  

 Exemple de activităţi extraşcolare: Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, 
case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă 
ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii 



 

 

lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor.  

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. De la cea mai fragedă vârstă , 
copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură.  

 Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 
elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În 
urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

 La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens . Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea 
a noi cunoştinţe.  

 Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 
copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental 
apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile 
provocate de prezenţa spectatorilor.  

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.  

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 



 

 

 Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

 În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

-EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE- 
CREATIVITATE ȘI ÎNDEMÂNARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘ.: LEAHU IONELA 

GRĂDINIȚA P. P. „PRICHINDEL” - TECUCI 
 
 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea 

activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, 
deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe 
lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a 
materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

 În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 

 Un prim exemplu de activitate extrșcolară online se numește ,, Vânătoarea de ouă de Paște” 
care se e desfăşoară aşa: adulţii ascund ouă de Paşti (fie adevărate şi vopsite, fie de ciocolată) prin 
grădină – în tufişuri, în pomi, prin ghivece, sub frunziş. Copiii purced să le caute, sub privirile amuzate 
ale celor mari, şi, pe măsură ce le găsesc, le strâng într-un coşuleţ. Când s-au găsit toate ouăle ascunse, 
vânătoarea se declară încheiată şi poate începe… degustarea. Dacă stăm la bloc, putem ascunde ouăle 
prin casă (în sertare, prin cămară, după cărţile din bibliotecă, în pantofi) şi îi putem ghida puţin pe 
copii, la „vânătoare”, după modelul jocului „rece, rece, cald, cald”. Spunem „rece” ca să le indicăm 
că sunt departe de locul unde e ascuns un ou, şi „cald” – ca să le semnalăm că sunt aproape. 

Pentru a fi practicată în mediul online, se pot face grupe a câte 4-5 preșcolari, într-o conferință 
pe Zoom, alături de doamna educatoare; fiecare copil va fi asistat de părintele care a ascuns doar ăntr-
o singură camera un număr stabilit de ouă la început de vânătoare; primul preșcolar care le găsește 
cel mai repede, va câștiga un iepuraș de pluș și va face dansul fericirii, la care li se vor alătura pe 
urmă și ceilalți colegi. Jocul se va continua până când toți preșcolarii au fost la vânătoare. 

 Al doilea exemplu este Decorarea ouălor de Paști, tradiție creștin ortodoxă la români; 
preșcolarii pot face asta in mediul online, alături de colegii lor, supravegheați de părinți și încurajați 
de cadrele didactice. Ei pot folosi ață înmuiată în goașe și apoi înfășurate în jurul ouălor, cu carioca, 
cu vopsea pusă în folie de aluminiu. 

 A treia activitate se numește Meşteşuguri - cu câteva coli de hârtie (cartonată sau nu, colorată 
sau albă), carioci, o foarfecă, lipici şi eventual un capsator plus ceva aţă sau elastic, copiii pot 
confecţiona diverse obiecte conexe decorării ouălor şi/sau mesei festive de Paşti. De pildă, ne putem 
închipui că ouăle vopsite sunt „demnitari” de la curtea regală, pentru care putem confecţiona 
tronuri/jilţuri ori coroane, diademe şi pălării. Ce altceva mai putem face? O bentiţă pentru cap care 
are ataşate două urechi de iepuraş; o mască de Iepuraş de Paşti; suporturi pentru ouă; un mozaic din 
coajă de ou vopsit făcută bucăţele, lipită în diverse forme pe un carton (colorat sau nu). 

 La final, preșcolarii pot picta și desena felictări pentru cadrele didactice, mămici și bunici. 
 Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 

inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături 
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. 



 

 

  



 

 

 
POVESTE DE PAŞTE 

 
AUTOR: LEFEGIU ANGELA 

 
 Sărbătoarea Pascală reprezintă una dintre cele mai importante obiceiuri din ţara noastră, în 

special când toată familia se adună. Această apropiere şi socializare a fost greu de realizat în urmă cu 
un an, când viaţa noastră, a părinţilor şi copiilor noştrii era în pericol. În acest an, însă, lucrurile au 
fost mai relaxate, iar vremea ne-a permis, de asemenea, să putem petrece timp împreună, afară, într-
un mediu sigur atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari.  

 De mult timp, în familia mea, Paştele reprezenta un prilej prin care creativitatea mezinilor 
familiei, şi nu numai, era pus la încercare. În zilele ce preced Paştele, copiii familie mele se adună la 
bunica pentru ornarea ouălelor cu frunzuliţe şi flori de la diferite plante din grădină pe care le aşezăm 
cu grijă şi răbdare pe ouă pe care le învelim în ciorapei şi le fierbem în apă de diferite culori. Ouăle 
reprezintă simbolul fertilităţi şi al renaşterii, la fel ca şi primăvara, când toată natura se trezeşte, 
copacii înfloresc, iar coroanele lor bogate, vor deveni fructe. Toate florile se trezesc şi mireasma lor 
se ne trimite mintea într-o lume plină de culoare şi iubire.  

 Anul acesta, am găsit astfel un prilej de a mă apropia faţă de copii şi de a le dezvolta partea 
creativă a minţii prin decorarea ouălelor de Paşte. Am fost plăcut surprinsă să văd ce pot face aceştia. 
Fie prin flori şi frunze, carioci sau chiar abţipilduri elevii au infrumseţat oul pe care apoi, l-au ciocnit 
cu ceilalţi membrii ai familie. Din imaginile pe care mi le-au trimis poţi să simţi bucuria şi satisfacţia 
fiecăruia când îşi vedea opera de artă terminată. Deşi nu am putut fi lângă ei o lungă perioadă de timp 
din cauza situaţiei actuale, imaginile cu ei fericiţi şi mândrii de ceea ce au decorat mi-au umplut 
sufletul de bucurie. Şcoala nu presupune întotdeauna că profesorul învaţa elevul, de foarte multe ori 
şi noi avem de învăţat de la ei, iar eu am învăţat să mă bucur de lucrurile mici, chiar şi de decoratul 
unui simplu ou.  

Anul acesta a fost greu, atât pentru noi, cadrele didactice, dar mai ales pentru copii, cărora, în 
mod cert, le-au lipsit socializarea şi joacă din pauze cu ceilalţi colegi. Pentru mulţi dintre ei, şcoala 
reprezintă un mediu sănătos în care se pot dezvolta psihic, mai ales când acasă nu se simte mereu ca 
"acasă". Mulţi elevi au nevoie de empatia şi ajutorul învăţătoarei sau profesorului, neavând parte de 
afecţiune acasă, iar pentru aceştia a fost cel mai greu. Deşi cameră web şi lucrul în online nu pot 
înlocui socializarea în persoană, ne-am dat toată silinţa să îi facem pe cei mici să se simtă apreciaţi şi 
îndrăgiţi. Consider că, mai ales educaţia fizică, a contribuit la bună-stare a acestora. S-a demonstrat 
în multiple rânduri că practicarea unui sport scade dramatic depresia, iar stările anxioase sunt şi ele 
diminuate, astfel sportul prin intermediul camerei web, într-o perioadă când toţi am devenit mai 
sedentari i-a îndemnat pe cei mici să se ridice de pe scaun şi să îşi mişte corpul. M-am bucurat să văd 
şi mămici sau fraţi şi surori lângă elevii din clasele cu care lucrez, sportul ne aduce pe toţi mai aproape, 
chiar şi în online. 

 Toţi sperăm că următoarea sărbătoare Pascală să o sărbătorim în persoană, iar orele de sport să 
fie făcute afară, pe teren, când toată clasa se joacă "Ţară, ţară, vrem ostaşi!" sau "Raţele şi vânătorii". 
Toţi sperăm la un viitor mai vesel prin care apropierea faţă de celălalt nu ne pune viaţa în pericol. Şi 
poate, în scurt timp îl vom avea! 
  



 

 

 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. LEMNARIU ELENA NICOLETA 
GRĂDINIȚA CU P.P. „ELENA DOAMNA”, GALAȚI 

 
 Condițiile impuse de pandemie au dus la restructurarea tipurilor de activități realizate în 

grădiniță. Deopotrivă, parinți şi cadre didactice, au fost nevoiți să se adapteze noilor reguli şi 
modalități de organizare. Printre activitățile care au fost destul de afectate din punct de vedere al 
libertății de realizare au fost activitățile extraşcolare. Importanța acestor activități este recunoscută de 
multă vreme contribuind la dezvoltarea copiilor şi creând un mediu de învățare relaxant iar renunțarea 
la aceste activități nu a putut fi luată în calcul întrucât reprezintă un pilon important în procesul de 
dezvoltare. 

 Dezvoltarea copilului este determinată de mai mulți factori de îngrijire, protecție şi educație ce 
acționează simultan, ca într-un puzzle şi potențează progresul interdependent în toate domeniile de 
dezvoltare: fizic, socio-emoțional, cognitiv. Îngrijirea copilului nu este suficientă, cum nu este 
suficientă doar hrănirea sau doar învățarea de lucruri noi. Orice copil are nevoie simultan şi de hrană 
sănătoasă, şi de îngrijire, şi de atenție şi căldură, şi de stimulare, şi de încredere, şi de răbdare, şi de 
un mediu prielnic în care să se dezvolte etc. Oricare dintre cele menționate ar fi ştirbită în această 
perioadă de viață (de la naştere la 7 ani), vor apărea consecințe pe termen mediu şi lung. 

 Dezvoltarea holistică este foarte importantă în perioada educației timpurii. Societatea de astăzi 
solicită ca pregătirea copiilor pentru şcoală şi, mai apoi, pentru viața de adult să aibă în vedere mai 
mult decât competențe academice. Pandemia a avut efecte nedorite asupra dezvoltării socio-
emoționale a copiilor prin separarea acestora de mediul fizic educațional şi de relațiile interumane. 
Abilitățile ce țin de dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea cognitivă cu accent pe gândirea critică, 
divergentă, pe rezolvare de probleme, dezvoltarea fizică prin promovarea stării de bine, dezvoltarea 
comunicării şi a limbajului prin capacități de ascultare şi înțelegere a unui text, prin promovarea 
lecturii, exprimare corectă şi dezvoltarea capacităților şi atitudinilor în învățare manifestate prin 
curiozitate şi interes, creativitatea au continuat să fie în vizorul cadrelor didactice chiar şi în perioada 
restricțiilor impuse de pandemie, însă nu la potențialul maxim.  

Cum familia este primul factor educativ în viața copilului și, având în vedere influența 
socioeducatională puternică a sa, în această perioadă i-a revenit dificila sarcină de a îndruma și 
consilia copiii contribuind la o formare armonioasă și eficientă a copilului. Prin urmare relația 
grădiniței cu famila a căpătat o mai mare importanță iar procesul educativ mai multă transparență. 

 Implicarea părinților în educația copiilor aduce beneficii tututror factorilor implicați: părinți, 
școală, elevi, comunitate. Meseria de părinte presupune, cel puțin, un rol dublu în dezvoltarea 
copiilor. Modelarea unui comportament acasă, crearea unui mediu de încredre, respect și suport 
reprezintă primul pas în crearea unui climat propice care sprijină învățarea atât în clasă cât și în afară 
ei. Revine sarcina părintelui aceea de a dezvolta copilului o atitudine pozitivă atât față de școală și 
învățare, cât și încredere în potențialul său, conturarea stimei de sine. Primul pas în realizarea și 
implicarea părinților în activitățile educative din grădiniță este conștientizarea și considerarea 
părinților ca parteneri egali în procesul de educație, aceasta fiind direcția de proiectare și derulare a 
oricărui tip de acțiune educativă. 

Eforturile tuturor factorilor implicați în realizarea şi susținerea activitătilor extraşcolare a fost 
şi este vizibil. Grădinițele au fost deschise şi pregătite pentru a primi copiii chiar şi în aceste vremuri 
iar activitățile extraşcolare au fost adaptate astfel încât să se respecte condițiile impuse şi să vizeze 
dezvoltarea holistică a copiilor. Acest lucru demonstrează abilitățile de adaptare, creativitatea, 
implicarea şi dorința de a contribui pozitiv în parcursul dezvoltării copiilor ale cadrelor didactice din 
învățământul preşcolar. 
  



 

 

 
UTILIZAREA PLATFORMELOR DE E-LEARNING 

 
 PROF. MARIA CRISTINA DOINA LILIAC,  

PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN 
 
Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de învăţare 

utilizând în mod exclusiv Internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus o serie de 
facilităţi referitoare la partajarea informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în cooperare, 
posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme etc. Structura, funcţionalitatea şi facilităţile 
oferite de astfel de platforme sunt foarte complexe şi pot fi diferite de la o platformă la alta. În general 
însă, orice platformă electronică trebuie să includă un spaţiu public, care poate fi vizualizat de toţi 
utilizatorii care beneficiază de un cont deschis pe platformă, în acest spaţiu putând fi stocate 
documente cu caracter general sau informaţii de ultimă oră. În acelaşi timp, platformele electronice 
prezintă însă şi spaţii de lucru private atât pentru cursanţi, cât şi pentru profesori şi personalul care 
administrează platforma. 

În plus, în cazul platformelor electronice cooperative, utilizatorii mai au la dispoziţie 
posibilitatea de a crea anumite spaţii de lucru (foldere/directoare) în care pot partaja informaţii cu alţi 
utilizatori, care au acelaşi subiect de interes. În aceste spaţii se pot lansa dezbateri tematice şi 
utilizatorii pot lucra cu documente partajate. Cu alte cuvinte, autorul unui director poate invita alte 
persoane în spaţiul său de lucru, acestea obţinând astfel accesul la directorul partajat. 

Cursurile postate de profesor pe o asemenea platformă conțin informația care trebuie să fie 
asimilată, structurată în secţiuni de învăţare, recapitulare, exersare, testare, autoevaluare şi simulare 
de concurs pe subiectele propuse de echipa de implemenare a proiectului. 

Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv conectat la internet, de oriunde şi oricând 
doreşte utilizatorul. Elevul se poate loga de pe tabletă în autobuz în drum spre şcoală, sau de pe telefon 
în pauza dintre orele de curs, oricând are nevoie, va putea să vadă notiţele, filmuleţe de predare, să 
îşi reamintească o anumită lecţie sau să revadă un exerciţiu rezolvat pas cu pas.  

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare:  
- sincronă, în care profesorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional;  
- asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi 

învăţare la distanţă.  
Urmărind rapoartele de evoluţie, elevul va fi mereu la curent cu stadiul său de pregătire, 

controlând astfel în ce direcţie trebuie să continue procesul de pregătire.  
Avantajele e-learning-ul faţă de sistemul tradiţional de învăţământ:  
- accesibilitate, flexibilitate şi confort;  
- independenţa geografică, mobilitatea;  
-prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 
- metode pedagogice diverse – programele e-learning au la bază diverse metode pedagogice, 

deoarece s-a ajuns la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în 
proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate; 

- individualizarea procesului de învăţare (fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de asimilare), 
parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid şi permanent. 

Printre dezavantaje:  
- pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional;  
- lipsa unor conexiuni optime la rețea şi a unor resurse tehnologice performante pot influenta 

calitatea materialelor postate;  
- elevii trebuie să aibă o minimă experienţă în domeniul calculatoarelor;  
- elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online.  



 

 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că 
utilizarea platformelor e-Learning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare 
continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci 
îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și 
a celor e-Learning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 
  



 

 

 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR LILIANA – SIMONA SÎRBU 
ȘCOALA GIMN. NR. 1 REDIU, JUD. GALAȚI 

 
Sărbătorile de primăvară reprezintă un prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru 

copii, care aşteaptă cu nerăbdare să se implice la cele mai frumoase activități ale copilăriei lor: 
așteptarea Iepurașului, decorarea ouălor de Paște și dăruirea de cadouri.  

Procesul educational din școală presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in școală in afara activitatilor obligatorii 
sau activitati desfasurate in afara școlii. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub 
indrumarea atenta a învățătorilor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot 
mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, 
îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de toate 
slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie 
de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.  

 Anul acesta, activitatile de acest gen cu o deosebita influenta formativa, care au la baza toate 
formele de actiuni turistice: plimbari, excursii, tabere, nu s-au putut realiza. Totul s-a realizat 
ONLINE! 

Vizionarea unor filme cu iompact educativ, desene animate cuy teme religioase, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte 
educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, 
pictură, etc. 

 Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate online pe 
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de 
eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.  

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, indiferent de modul în care se 
desfășoară, adoptând în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât 
şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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 TRADIȚIONAL VERSUS MODERN 

 PAȘTELE ÎN ROMÂNIA 
 

 MOHOREA LILIANA  
 LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, BUCURESTI 

 
 Sărbătoarea de Paști de anul acesta a avut o încărcătură emoțională suplimentară fiind 

sărbătorită cu respectarea măsurilor de restricție sanitară. 
 Credința în renașterea simbolică a timpului și spațiului exista din timpuri străvechi, specialiștii 

observând chiar un model preistoric de renaștere prin jertfa divinității adorate. Paștele se încadrează 
în scenariul ritual de înnoire anuală a Lumii marcat prin trei momente. Duminica Floriilor, Noaptea 
Învierii Mântuitorului Iisus și Denumirea Tomii. Jertfa Domnului Iisus este amintită de creștini la 
echinocțiul de primavară și, ân raport cu faza lunară, jertfa în numele tuturor oamenilor o singură dată 
și reactualizată ritual. 

 Din perspectiva etnologică, tăiatul mielului și spartul ouălor - sacrificii violente - coptul de 
pască și colaci - alimente rituale, aprinderea luminii, cumulate cu credințele asociate Paștelui sunt 
scenarii de înnoire sezonieră sau anuală a timpului calendaristic. Totodată, oul de Paște reprezintă la 
creștini noua creație a lumii care a început în momentul când Fiul lui Dumnezeu- Iisus Hristos a făcut 
jertfa supremă pe Golgota și s-a reîntors din moarte. 

 Imaginea arhetipală a oului împodobit și colorat a fost preluată de creștinism și simbolizează 
Mântuitorul care înlătură piatra de mormânt și iese la lumină, la viață asemenea puiului de găină ce 
sparge coaja de ou. 

 Despre presupusele origini ale oului roșu, folcloriști și etnologi creștini menționează legende 
în Moldova și Transilvania. 

 O legendă povestea despre calvarul lui Hristos în drum spre Golgota care este alungat cu pietre, 
acesta transformându-se în ouă roșii. 

 În cadrul unei excursii tematice cu elevii, desfășurată acum ceva vreme am încercat o abordare 
nouă de a sărbători Paștele . 

 Activitățile au vizat obiective operaționale prin care elevii au reușit să distingă o zi obișnuită 
de o zi de sărbătoare, să aibă un comportament adecvat și reguli de exprimare în societate, de 
asemenea, să recite poezii, să cânte, să exerseze tehnici noi de pictură, să conștientizeze semnificația 
și importanța simbolurilor creștine. Elevii au încondeiat ouă, au cântat ,, Iepurașul Tup”, au vizionat 
imagini despre această sărbătoare creștină, au organizat un concurs ,, Oul năzdrăvan” .  

 La finalul zilei au vizualizat mesajul de Paște al Papei și au discutat semnificațiile acestuia 
pentru întreaga lume. 
  



 

 

 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN MODUL ON-LINE 
 

LINȚA CRISTINA MARIA 
LICEUL TEORETIC „DAVID VONIGA” GIROC/  

STRUCTURĂ GRĂDINIȚA P.P. GIROC 
 
 Să nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

 În fiecare unitate școlară se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege 
rutina cursurilor zilnice.  

 Activitățile extrașcolare sunt foarte utile pentru majoritatea copiilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de copil, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, copilul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

 Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-
și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

 Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

 Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât copiii pot fi implicați, în funcție de vârstă 
și interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

 Educatia extracurriculara (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul 
bine stabilit în formarea personalității copiilor nostri. Educația prin activitățile extracurriculare 
urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activitati extrascolare 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală. În acest an 



 

 

pandemic, aceste vizite s-au realizat în online prin intermediul tururilor virtuale realizate de către 
muzee. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Din cauza restricților 
generate infecția cu SARS COV2, aceste emisiuni și teatre pentru copii s-au desfășurat în mediul on-
line de către actori. 

 Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

 Activitatea educativă scolara și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. 

 Serbările marchează evenimentele importante din viata unui copil. Din punct de vedere 
educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în atmosfera 
sarbatorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le 
ofera elevilor răsplata primită după munca, și de asemenea au un rol de motivare, mai puțin 
seminificativ. În acest an, serbarea am desfășurat-o on-line, și cu ajutorul unor jocuri de mișcare 
pentru a ține copiii antrenași la program. 

 În concluzie, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
copii în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN ONLINE 
 

PROF. LOBONȚ MARIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂBĂGANI 

 
 Activitățile extracurriculare trebuie gândite special să le dezvolte elevilor personalitatea, 

inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lor. 
 Aceste activități nu pot lipsi, idiferent de contextul în care ne aflăm. De aceea, ele s-au mutat 

în ultimul an exclusiv online, iar acest fapt:  
- a venit în ajutorul părinților și dascălilor care și-au dorit să-i țină implicați pe copii într-o 

învățare continuă; 
- a urmărit să mențină dezvoltarea copiilor, iar aceștia au descoperit într-un ritm intens 

formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 
Activitățile extracurriculare :  
- joacă un rol important în formarea personalității și dezvoltarea unor competențe ale 

copilului; 
- ajută la descoperirea talentelor și pasiunilor elevilor; 
- le dezvoltă elevilor diverse abilități interpersonale. 
În continuare facem referire la câteva activități extracurriculare desfășurate virtual cu impact 

asupra elevilor. 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Prin aceste activități copiii pasionați de matematică, fizică sau mistere ale naturii au continuat 

explorarea online, găsind cluburi, cercuri tematice, cursuri de programare online. 
Cunoștințele pe care le-au deprins prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 

îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să gândească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile idei și 
mai creativi. 

2. Ateliere creative de arte frumoase care sunt la fel de valoroase în viața copiilor precum sunt 
științele. 

Atelierele de arte le stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Îi ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine. 

Elevii au putut și pot descoperi viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de 
profil, unde se învață să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de frumoasă 
precum lumea lor. 

3. Cei care au dorit și doresc să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, 
despre alte civilizații au putut și pot vizita virtual o selecție de muzee internaționale. 

Pentru a le diversifica activitatea au fost provocați la excursii virtuale, transformându-le în 
activități educative. 

4. Participarea sau organizarea de cursuri și ateliere de gătit, învățând astfel modalitatea de 
achiziționare a alimentelor necesare, gătirea acestora cât mai sănătos, dar și delicios. Alimentația 
haotică de la vârste fragede este un motiv de îngrijorare, iar cu aceste activități elevii se implică activ 
în lecții de nutriție. 

Iată câteva exemple de activități extracurriculare desfășurate în această perioadă, în online, și 
care ne demonstrează că elevii pot fi ajutați și virtual să-și dezvolte personalitatea, inteligența și 
încrederea în sine într-un mod distractiv, plăcut și ideal pentru viitorul lor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR, LOGHIN PAULA CĂTĂLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NANOV, JUD. TELEORMAN 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori- Descoperirea copilului). 

În anul 1970, pedagogul american Bruner considera că fiecărui copil, independent de stadiul 
de dezvoltare în care se află, i se poate preda cu succes orice temă, atâta timp cât se folosesc metode 
și procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoștințelor”. 

Asupra omului acționează trei tipuri de educație: formală, nonformală și informală. Cea mai 
mare pondere o are educația formală. Alături de ea se află suportul semnificativ pe care îl aduce 
cadrul larg al timpului liber al copilului. 

Din sfera educației nonformale face parte educația extracurriculară care se realizează dincolo 
de procesul de învățământ. Aceste activități au ca scop dezvoltarea aptitudinilor, formarea de noi 
deprinderi, valori morale, dar și stimularea unui comportament creativ. Noi, cadrele didactice, avem 
datoria de a face în așa fel încât acest proces de cunoaștere și formare să aibă loc într-un mod cât 
mai plăcut, cât mai atractiv și mai captivant. Mulțumită caracterului atractiv al acestui gen de 
activități, copiii sunt antrenați într-o atmosferă de veselie și optimism. 

Activitățile extrașcolare sunt acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, unde poate participa colectivul unei clase, al mai multor clase sau chiar al 
mai multor instituții de învățământ. Aceste activități ocupă un loc important în ansamblul 
influențelor educative. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, 
completând cu informații noi cunoștințele însușite anterior. 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise din clasă. Atunci când 
mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului legal al 
școlii și deci mai relaxați.În astfel de momente ei sunt deschiși la tot ceea ce este nou și astfel învață 
mult mai ușor. În timpul plimbărilor prin parc pot observa caracteristicile unui anotimp. La muzeu 
își pot imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori neînfricați. 

Din cauza situației actuale, sistemele educaționale din întreaga lume au fost nevoite să se 
reinventeze, să se plieze noii realități. A fost nevoie ca elevii noștri să rămână în casă, iar noi, 
profesorii să ne mutăm activitatea online, învățând să utilizăm diverse tehnologii și să accesăm 
diverse platforme educaționale pentru a putea continua predarea. De aceea putem spune că toți, 
profesori și elevi, am încercat să ne adaptam la noul mod de abordare al educației. 

Activitățile extrașcolare nu au făcut excepție, străduindu-ne din răsputeri să găsim soluții 
pentru a le putea realiza. Deși nu ne-am putut întâlni fizic, am realizat în preajma sărbătorilor de 
Paște o expoziție minunată. Copiii au realizat desene cu tematica acestei sărbători și am încondeiat 
ouă. Am participat, de asemenea, la numeroase concursuri de pictură/desen cu tematică variată: 
„Familia mea”, „Mărțișoare”, „Primăvara”, Biblioteca vorbitoare” etc. Un proiect important în care 
ne-am implicat a fost unui de strângere a capacelor de plastic care au fost donate în scop umanitar. 

Prin urmare, activitățile extrașcolare, fie ele realizare în mediul online, sunt o componentă 
educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,  

LOLOIU VERONICA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 

 
 Activitățile extrașcolare reprezintă totalitatea activităților educative organizate și planificate de 

instituțiile de învățământ sau de alte organizații cu scop educațional, mai puțin riguroase decât cele 
formale și desfășurate în afara cunoștințelor programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu 
scopul completării formării personalității elevului.  

 Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Starea pandemică a provocat un experiment social în domeniul educației. Forțați să rămână 
acasă, elevii și profesorii s-au mutat în mediul online și se străduiesc să învețe să folosească 
platformele digitale pentru a comunica și a-și face lecțiile și a desfășura chiar activități extrașcolare 
online. Vestea bună: elevii și profesorii sunt capabili să se adapteze rapid la un mediu de comunicare 
nou.  

 Activitățile extrașcolare online par de multe ori plictisitoare și stresante pentru elevi, care 
trebuie să învețe singuri noțiuni noi și să rezolve teme de la o zi la alta. Cu toate acestea, unele 
activități online sunt special gândite pentru a-i dezvolta personalitatea elevului, inteligența și 
încrederea în sine într-un mod distractiv și ideal pentru viitorul lui. Activitățile extrașcolare online 
vin, de multe ori, în ajutorul părinților care încearcă să-i țină pe copii implicați într-o învățare 
continuă. Cadrul didactic poate desfășura cu elevii în cadrul orelor de cunoașterea mediului, 
dezvoltare porsonală, abilități practice, educație fizică, diverse activități extrașcolare online care au 
ca scop să îi educe, să le dezvolte încrederea în sine și să se cunoască mai bine. 

➢ Sport de acasă: îndrumați de către un profesor de sport, elevii pot participa la un program 
de mișcare, în grup, pe platforma Microsoft Teams, Google Meet sau Zoom. Această activitate este 
esențială pentru păstrarea condiției lor fizice. 

➢ Sandvișul vesel și sănătos: această activitate se poate desfășura online, elevii demonstrând 
cât de mult le place să bucătărească pregătindu-și cu creativitate sandvișurile preferate cu legume 
proaspete. Ingredientele pentru prepararea sandvișurilor vor fi procurate din timp, astfel încât la 
momentul potrivit toți elevii să aibă cele necesare preparării. 

➢  Vizitarea online a unor muzee: profesorul le va posta cu o zi înainte linkul de acces pentru 
„Lista muzeelor cu tur virtual și imagini panoramice” și „Lista muzeelor cu bunuri culturale mobile 
digitalizate 3D” puse la dispoziția vizitatorilor de către Institutul Național al Patrimoniului. Aceste 
liste cuprind muzee din România. Din listă se poate vizita orice muzeu se dorește și se pot analiza în 
detaliu obiecte expuse cu ajutorul tehnologiei 3D. 

➢ Lectura înseamnă dezvoltare: profesorul le propune elevilor, cu o zi înainte, alegerea unei 
povești pe care o va citi, pregătindu-se astfel pentru întâlnirea din ziua următoare. Lectura va fi 
binevenită pentru că pentru un timp elevii vor renunța la telefoane, tablete laptopuri. A doua zi, 
profesorul se va întâlni cu elevii și fiecare va prezenta povestea citită din care se va extrage o 
învățătură.  

➢ Concurs „Învierea Domnului”: profesorul se va întâlni cu elevii pe platforma online și le 
va propune dezlegarea unui rebus despre sărbătorile pascale. Rezolvând rebusul, pe verticala AB vor 
descoperi numele celei mai mari sărbători creștine, Paștele. Se va anunța că cel care va termina primul 
și corect rebusul va primi un premiu, o diplomă online, iar ceilalți elevi vor primi diplomă de 
participare. 

➢ Activități în familie „Arborele genealogic”: prin desfășurarea acestei activități elevii își 
vor descoperi originile familiei. Este o ocazie de a sta de vorbă cu cei dragi despre cei dragi și de a 



 

 

descoperi relațiile de rudenie, constuind un arbore genealogic prin care să afle cine au fost stămoșii 
lor, pentru a înțelege anumite comportamente și manifestări, afinități și preocupări care se pot explica 
prin elementul genetic. Cu cât vor descoperi mai multe generații, cu atât arborele va fi mai bogat și 
mai rodnic în răspunsuri la întrebările elevilor.  

  
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
  



 

 

 
 POVESTE DE PAȘTE 

 
 AUTOR : PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR  

STROE ELENA LOREDANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ’’ SFÂNTUL NICOLAE’’, TÂRGU-JIU 

 
Fiecare dintre noi își aduce aminte cu drag de momentele din copilărie când, împreună cu 

părinții, mergeam la biserică în noaptea de Paște, ne adunam la masa de sărbătoare și ciocneam ouă 
roșii. Acum a venit rândul nostru să contribuim la formarea unor amintiri frumoase și calde pentru 
copii despre sărbătorile de Paști.  

Activitățile pe care copiii le îndrăgesc cel mai mult cu ocazia sărbătorilor Pascale sunt 
1. Vopsitul ouălor 
Această tradiție este una dintre cele mai vechi și mai reprezentative tradiții pascale, răspândită 

în întreaga lume. Tradițional, ouăle sunt roșii, însă ele pot fi pictate în mult mai multe culori și cu 
desene sau imprimeuri. 

Un mod particular de realizare a ouălor este așezarea de fire de iarbă pe ouăle spălate, învelirea 
lor în tifon și fierberea lor în frunze de ceapă, turmeric, sfeclă sau varză roșie, care le va da culoarea 
maro-roșu, glaben și albastru. Copiii adoră să strângă tot felul de frunze de prin grădină și să 
pregătească modelul care va fi imprimat pe ou.  

2. Pasca 
Pasca este un dulce tradțional care se consumă numai cu ocazia sărbătorilor pascale (de unde și 

numele). Este în fapt un dulce cu brânză și stafide, ornat, după priceperea fiecăruia, cu simboluri 
pascale realizate din baghete împletite din aluat (aluat de cozonac). 

Știm cu toții că cei mici sunt foarte încântați de bucătărit așadar implicarea lor în realizarea 
cremei de brânză, în frământarea aluatului, în împletirea baghetelor din aluat sunt cu siguranță primite 
cu entuziasm. 

Mâncărurile tradiționale de Paște se duc, în multe zone din țară, la sfințit. Sunt puse frumos 
într-un coș, învelite cu ștergare brodate și sunt duse la biserică spre a fi sfințite, în diverse momente, 
în funcție de regiunea în care ne aflăm: în dimineața de Paști, în seara de Înviere. 

3. Ciocnitul ouălor 
Este un obicei care nu mai are nevoie de prezentare. După ce fiecare membru al familiei ia vin 

și pâine sfințite, aduse de la biserică, începe masa de Paști, iar primul lucru este alegerea și ciocnirea 
ouălor. Fiecare participant la masă alege un ou pe care îl ciocnește cap-cap sau fund-fund cu un vecin 
de masă, nu înainte de a spune ”Hristos a înviat!” și răspunsul ”Adevărat a înviat!”.Copiii caută mereu 
cel mai voinic ou care este testat la fiecare masă.  

4. Căutarea oușoarelor lăsate de iepurașul de Paști (”vînătoarea de ouă”) 
Acest obicei este unul de tradiție foarte probabil saxonă (Germania), atestat în unele țări 

europene încă din secolul XVI. La noi este ținut de multă vreme în comunitățile în care trăiesc sau au 
trăit sași (Sibiu, de exemplu) și în ultimii ani s-a răspândit în întreaga țară. Fără a fi un obicei 
tradițional românesc este de departe unul din obiceiurile preferate de copii, cu atât mai mult cu cât 
ouăle fierte sunt înlocuite cu ouăle de ciocolată. 

Se spune că iepurașul de Paște vine și lasă în grădină aceste ouă, simboluri ale fertilității, pentru 
a fi găsite de cei care locuiesc în zonă. În fapt, adulții ascund ouăle (nu foarte bine pentru a putea fi 
găsite ușor de cei mici) în prima zi de Paști și apoi invită copiii să le găsească. 

Tot legat de simbolistica Pascală este obiceiul de a purta, în prima zi de Paște, haine noi. Aceste 
sărbători, care simbolizează renaștere și înnoire, sunt o ocazie de înnoire a vestimentației. 

  
Vă urăm sărbători cu multă lumină, în familie! 

  



 

 

 
SIMPOZION NAȚIONAL 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ON LINE ȘI 
TRADIȚIONAL 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR LOVIN DIANA 

 
 Deși calculatorul și alte mijloace media și-au făcut loc în inventarul curent de mijloace de 

învățământ, încet, după posibilitățile materiale fiecărei unități de învățământ, în ultimul an el a devenit 
principalul mediator/canal de comunicație dintre elevi și cadre didactice. Un nou cuvânt și-a făcut loc 
în vocabularul elevilor: pandemie, acesta aducând cu el izolarea, ore de curs on-line, teme postate pe 
platformă, etc.. 

 Luate prin surprindere la început, cadrele didactice s-au regrupat, în marea lor majoritate, 
spectaculos de repede. Au început să utilizeze platforme comune, folosite în mod particular de părinți 
sau elevii mai mari: facebook, whatsapp, messenger. Acestea au devenit peste noapte săli virtuale de 
clasă. Experiența, măiestria didactică și determinarea de a ajuta copiii să nu piardă orele de curs 
rămase/pierdute din cauza stării de urgență au dus la crearea și dezvoltarea unui tip de activitate: 
activitatea on-line.  

 Personal, am reluat activitatea cu preșcolarii folosind platforma de messenger. Am creat un 
grup al clasei la care am invitat să se înscrie toți părinții copiilor din grupă. Aceștia au fost 
extraordinari de receptivi și dorinici de a crea, chiar și virtual, o legătură cu educatoarea grupei. Am 
început prin a căuta materiale adecvate pentru preșcolari: cântecele, filmulețe despre păsările 
călătoare, legume de primăvară, flori, insecte, meserii, mijloace de transport, etc., PPT-uri tematice, 
materiale încărcate de colege educatoare. 

 Deși atractive, materialele selectate și trimise copiilor erau totuși destul de impersonale. Am 
ales să înregistrez câteva activități, eu fiind personajul înregistrărilor, dorind să le prezint copiilor 
diverse conținuturi într-o modalitate familiară lor. Activități de educarea limbajului, matematică, 
cunoașterea mediului sau de educație pentru societate au căpătat un element de atractivitate pentru 
copii, ei răspunzând provocării cu materiale filmate de părinți/frați mai mari în timp de ei îndeplineau 
sarcina de lucru pe care eu le-o trimisesem. A fost un schimb de materiale atât de plăcut și eficient 
care a ajutat la îmbunătățirea tonusului psihic al copiilor dar și al părinților. 

 De la messenger am trecut la Google clasroom iar activitățile s-au putut desfășura cu mai mulți 
copii simultan. Am creat materiale folosind aplicațiile Wordwall și Jigsaw planet, am utilizat și 
materialele performante încărcate de colegele pricepute pe internet extinzând în mod considerabil 
gama de materiale folosite. Interactivitatea copiilor a fost posibilă acum, am reușit să facem împreună 
exerciții de mișcare, să cântăm, să rezolvăm probleme de matematică, etc.. 

 De remarcat implicarea și determinarea părinților care nu au pregetat să devină înlocuitori ale 
cadrelor didactice , au făcut tot posibilul să ofere copiilor accesul la activitățile on-line prin 
achiziíonarea de dispozitive adecvate. Dar au existat și părinți care nu au avut această posibilitate, 
datorită dificultățior de ordin material copiii lor nu au putut avea acces la activități le on-line pe care 
le-am desfășurat cu colegii de grupă.  

 Activitățile extrașcolare și-au făcut loc și ele în programul activităților desfășurate în mediul 
on-line. Deși ușor diferite față de cele desfășurate anterior cu copiii ele au prezentat un element de 
interes care le-au asigurat succesul. Astfel am încurajat părinții să creeze costume extraordinare 
pentru ”Parada Primăverii”din diverse materiale reciclate (pălăriile atent împodobite au fost vedetele 
paradei), să decoreze împreună cu copiii dovleci pentru ”Carnavalul colorat al Toamnei”, să facă 
concurs de săniuțe în familie, să își îmbrace costumul popular( ei sau părinții, frații mai mari) cu 
ocazia zilei naționale a României, să viziteze obiectivele cultural-religioase din zona noastră, să 
împletească coronițe din florile câmpului, să ajute la îngrijirea plantelor din grădină, etc.  

 De Paște le-am propus copiiilor să facă cât mai multe fotografii ale unor activități desfășurate 
în familie: vopsirea ouălor și decorarea lor, cum se face cozonacul și pasca, decorarea casei, a mesei 



 

 

de Paște, etc. Pentru copii le-am dat ca sarcină să decoreze singuri un ou desenat pe o foaie sau un 
carton pecare apoi să îl așeze lângă proodusele pregătite pentru masa de Paște. Astfel am primit 
nenumărate fotografii care au surprins momente frumoase în familie: copii care frământau alături de 
mama/bunica aluatul pentru cozonac, copii care așezau ouăle vopsite în coșulețe decorative, copii 
care se jucau cu animăluțele din curte(ieduți, iepurași și mieluți), copii care au mers la biserică 
împreună cu părinții, etc. 

 Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  
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PROIECTE SPORTIVE EUROPENE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 

GLOBALE DE COVID-19 
 

PROF. DANIEL LOZBĂ-ȘTIRBULEAC 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDIU (JUD. IAȘI) 

  
Anul 2020 a fost unul total deosebit, aducând provocări cu 

implicații globale în toate domeniile și sectoarele de activitate, inclusiv 
în educație. Dar cel mai mult, pandemia a lovit în starea de sănătate 
fizică și mentală a oamenilor, a fiecărui individ. Profesori, elevi, părinți, 
toți suntem încă derutați de incertitudinile zilei de mâine și de deciziile 
autorităților care au determinat schimbări bruște și radicale în modul de 
trai.  

Activitățile extrașcolare au suferit și ele adaptări la acest context 
incert, astfel încât, pentru a reuși să respectăm restricțiile impuse de 
pandemia de COVID-19, majoritatea proiectelor educative după 11 
martie 2020 s-au desfășurat la domiciliul participanților și prin 
comunicarea pe Internet. 

 Începutul anului școlar 2020-2021 a reprezentat cu atât mai mult 
o bucurie pentru elevi și profesori, cu cât s-au putut revedea față-în-față 
după mai bine de jumătate de an “de online”. 

Mai mult, în perioada 23-30 septembrie 2020, respectând măsurile de distanțare și de igienă, 
am sărbătorit prin activități sportive în curtea școlii Săptămâna Europeană a Sportului, continuate și 
alte exerciții și jocuri de mișcare acasă, individual sau împreună cu familia fiecăruia. 

Mișcarea și satisfacția activităților în grup au avut un impact deosebit de favorabil asupra 
copiilor, fiind prima activitate extrașcolară la care s-au putut vedea în curtea școlii cu colegii din alte 
clase, după luni de izolare și de comunicare online.  

Împreună cu dl. profesor de educație fizică, învățătorii 
și d-na educatoare de la Școala Gimnazială Horlești, structură 
a Școlii Gimnaziale Rediu, comuna Rediu, județul Iași, au 
pregătit și asigurat participarea elevilor claselor primare și a 
preșcolarilor la exerciții fizice și la un parcurs aplicativ în 
curtea instituției, pe terenul de sport, cu respectarea măsurilor 
de distanțare fizică și a normelor de igienă impuse de 
pandemia de COVID-19. Această activitate extrașcolară a fost ocazionată de inițiativa Comisiei 
Europene care a stabilit că, anual din 2015, perioada 23-30 septembrie este dedicată Săptămânii 
Europene a Sportului (https: //ec.europa.eu/sport/week_en/). 

Mai mult, Școala Gimnazială Rediu din județul Iași este beneficiară a două proiecte de 
parteneriat colaborativ Erasmus+ Sport cu organizații europene, prin care sportivii juniori și 
profesorii/antrenorii vor învăța cum să prevină și să combată bullying-ul în sporturile de echipă 
(proiectul “BULLDOG” 2020-2021 - www.bulldogproject.eu) sau cum să prevină consumul de 
substanțe interzise și să aibă o alimentație sănătoasă (proiectul “DORGIS-AR” 2021-2022 - 
www.dorgisproject.eu) . 

https://ec.europa.eu/sport/week_en/
http://www.bulldogproject.eu)/
http://www.dorgisproject.eu)./


 

 

Pandemia ne-a arătat cât de importantă este mișcarea și socializarea pentru menținerea 
echilibrului fizic și emoțional al copiilor, pentru dezvoltarea lor normală, iar școala este datoare să le 
asigure o recuperare rapidă a pierderilor înregistrate în aceste luni de restricții și incertitudini. Succes 
tuturor! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
BENEFICIILE ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN MOD 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. LUCA ELENA LILIANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 19  

DROBETA TURNU SEVERIN 
 
Copiii trebuie învățați să se adapteze unor vremuri care nu vor mai semăna cu “lumea noastră”. 
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Pentru 
că au un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună la astfel de activităţi. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi 
pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitățile de tip „outdoor” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba viziunea asupra vieții și îl pot orienta spre 
un drum mai bun.. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște oameni incapabili să se controleze comportamental, 
emoțional. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 
contact direct cu obiectele și fenomenele din natura. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal ce 
permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. 

În ceea ce privește activitățile extracurriculare desfășurate în mediul on-line, acestea pot avea 
o valoare educativă reală în măsura în care oferta pusă la dispoziția elevului este în aria de interes a 
copilului sau trezește un interes deosebit în mintea și sufletul lui. Altfel, vizitarea unui muzeu virtual, 
expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, nu va trezi impresii puternice și nu vor 
dezvolta afectivitatea copilului la valoarea reală. 

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. 
. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea 
si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 
principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect 
si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. 

 In urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multa creativitate și 
sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 



 

 

Activităţile extraşcolare desfășurate în mod tradițional, bine pregătite, sunt atractive la orice 
vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE SI MODALITĂȚI 

DE REALIZARE A LOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE REALIZATE ÎN 
PANDEMIE 

 
ṢCOALA GIMNAZIALĂ ,, PETER THAL’’RÂṢNOV 

 JUDEṬUL BRAṢOV  
 PROF. LUCACI SERGIU-NICOLAE  

 PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR CIUREZU DIANA-ELENA 
  
Dacă te întrebi cum îi poți ocupa și îmbogăți timpul copilului tău cu ceva util, dar și interesant 

cât timp stă acasă în această perioadă, află că ai la dispoziție mai multe opțiuni decât credeai. 
 Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

 Inspiră-te dintr-o listă cu peste 5 idei de activități extrașcolare și extracurriculare pe care le 
poate realiza cu ajutorul online-ului și pe care puteți să le alegeți împreună! 

 Pentru că sunt foarte multe idei de activități extrașcolare și extracurriculare, hai să vedem, mai 
întâi, la ce se referă ele și cum îți pot ajuta copilul. 

CUM ALEGI ACTIVITATEA ONLINE POTRIVITĂ PENTRU COPILUL TĂU? 
 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă.  

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Ți-am pregătit câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi 
copilului tău în această perioadă în care #stămacasă. Descoperă alături de el cursurile interesante care-
l vor menține activ și curios, și care îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un 
viitor promițător. 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice. 
Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul 

de întrebări despre Univers și despre planeta noastră?  
 Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, 
alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

2. Ateliere creative de arte frumoase.  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 



 

 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că 
ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să 
evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual. 
Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 

copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine.  
În cazul în care preferi ceva mai convențional, puteți să vă descărcați aplicații pe calculator sau 

tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele 
cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, 
italiană, japoneză).  

5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei. 
 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

 Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

CONTEXTUL PANDEMIEI – VOLUNTARIAT 
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Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, 
din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și 
socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și 
organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, dinamism. Este clar că această activitate non-
profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să 
socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care 
să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-
și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

În acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator 
voluntar în cadrul SNAC, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari la altfel de activități 
decât cele școlare. Astfel, am inițiat câteva activități sociale și educative împreună cu un grup de elevi 
entuziaști din liceul nostru, în anul școlar 2020 - 2021, în cadrul unui proiect educativ „Fericirea nu 
are vârstă!”, care s-au oferit voluntari pentru a ajuta un grup de persoane vârstnice și singure în 
perioada pandemiei cu Covid-19.  

De ce am ales să dăruim fericirea persoanelor vârstnice? În multe societăți vestice, bătrânii 
sunt trimiși la azil, deoarece copiii sau nepoții lor aleg să se stabilească în străinătate sau pur și simplu 
să-i părăsească datorită numeroaselor probleme cauzate de stresul cotidian. Dacă dintr-un anumit 
punct de vedere generația vârstnicilor reflectă nivelul de demnitate socială al unei țări, se ajunge chiar 
în situația în care bătrânii își pierd demnitatea, fapt influențat de pierderea singurului sprijin. Un 
studiu realizat anul trecut de GfK a aratat că peste 1, 5 milioane de vârstnici din România sunt afectați 
de singurătate sau trăiesc sentimentul inutilității. 

Ce ne-am propus noi ca voluntari, și am reușit! 
1. Să îi ascultăm! Prin prezența constantă în viața lor, vrem să le fim alături, să îi încurajăm 

pentru a ști mereu că le stăm la dispoziție. Grupul de elevi voluntari au stat de vorbă cu ei, vizitându-
i cât de des posibil, pentru că în timpul acestei pandemii singurătatea a devenit și mai apăsătoare. 
Chiar și un simplu telefon le-a adus zâmbetul pe buze, astfel copiii le-au oferit certitudinea că nu sunt 
singuri. Noi ne dorim să le ridicăm moralul și să îi facem să simtă că sunt un exemplu pentru noi. La 
rândul lor, copiii le-au cerut cu drag sfaturi pentru a le garanta că îi prețuiesc și le-au ascultat 
experiențele pentru a învăța din ele. 

2. Să îi ajutăm să scape de gândurile istovitoare! Este des întâlnită teama de boală sau chiar 
de moarte în rândul vârstnicilor, mai ales dacă ne referim la cei din casele de bătrâni. Ne dorim ca 
toți anii pe care aceștia îi vor mai trăi, să-i petreacă regăsind frumusețile vieții, de aceea ne-am propus 



 

 

să îi ajutăm să aibă contact cu natura și să nu ignore nevoia de mișcare . În cadrul proiectului, elevii 
au realizat câteva activități relaxante ( plimbări relaxante prin parc și în natură), în grupe de câte trei 
- patru persoane, dar cu respectarea regulilor de distanțare impuse în perioada pandemiei. Elevii au 
dat dat dovadă de responsabilitate, încurajând persoanele din grupul țintă să folosească masca de 
protecție în mod corect și să folosescă dezinfectant pentru mâini de câte ori este nevoie. 

3. Networking! Tocmai pentru că scopul nostru principal este de a aduce fericire pe fețele 
îmbătrânite, am reușit să contribuim la crearea relațiilor interumane între persoane care trec prin 
aceleași încercări ale vieții. Prin mobilizarea noastră am urmărit crearea unei comunități de bătrâni 
între care să existe o comunicare constantă. 

4. Adaptarea bătrânilor la modernizare! Tehnologia evoluază extrem de repede, iar pentru 
cei bătrâni este aproape imposibil să țină pasul. Elevii au reușit să ofere cunoștințe minimale cu privire 
la plăți online, metode de comunicare online, sau chiar cumpărături. Prin aceste activități, am urmărit 
crearea unei campanii prin care să – EDUCĂM BĂTRÂNII - drept răsplată pentru anii întregi pe care 
și i-au petrecut ei educându-ne pe noi. 

Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din 
urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, 
sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, 
clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, 
sub coordonarea noastră directă, astfel că aceste persoane vulnerabile s-au bucurat de prezența 
noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor, 
lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Dintre beneficiile acestor activități extrașcolare de voluntariat putem aminti: impactul pozitiv 
asupra comunității, ajutând și pe elev să se conecteze cu alți oameni, beneficii pentru sănătatea fizică 
și emoțională a elevilor, perspectiva avansării profesionale, aceste activități fiind de un real folos în 
învățarea unor aptitudini universal apreciate în câmpul muncii, cum ar fi integrarea în echipă, 
comunicarea, rezolvarea problemelor, planificarea, managementul taskurilor și organizarea. 

Participarea activă a tineretului la viața societății poate fi încurajată prin voluntariat. În cazul în 
care tinerii sunt bine informați despre voluntariat și au experiențe pozitive în calitate de voluntari, 
există șanse ca ei să continue să fie voluntari activi pe întreaga durată a vieții lor, încurajând alți tineri 
să devină voluntari la rândul lor. 
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 Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

copil sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
său. 

 În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

 Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

 Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor 
noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

 Predarera online a fost o adevărată provocare în realizarea activităților extracurriculare online, 
cadrul didactic a dispus de anumite mijloace de pe internet. Activitățile extracurriculare desfășurate 
în mediul online, nu au acelaș impact ca cele realizate în mod tradițional, dar trebuie să ne adaptăm 
la cerințele societății actuale. 

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar aceste 
activități extracurriculare caută să-i țină pe copii într-o învățare continua. Despre actvititățile 
extracurriculare știm că joacă un rol esential în fomarea personalității sau a unor anumite competențe 
ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. În 
cazul acestor activități extracurriculare, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte abilitățile interpersonale, pe care nu le pot deprinde în 
timpul școlii. Aceste activități interesante care-l vor menține activ și curios, și care îi vor dezvolta 
multe abilități  

 Exemple de activități extracurriculare online 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 Cu siguranță cunoaștem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 

atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare, la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie, de aceea atrebuie să ne asigurăm că copiii o 
folosesc în mod sănătos și constructiv. Aceste activități dezvoltă cunoștințele care le deprind prin 
programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți, îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică 
și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit 
pentru provocări, mai încrezători în propriile idei și mai creativi. 

2. Ateliere creative de arte frumoase. 
 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viață copilului precum cunt științele. Atelierele de 

artă îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, 
îi ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

3. Activități extracurriculare de turism virtual 



 

 

 Aceste activități ajută copilul să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, pot alege să viziteze în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care „si-au deschis porțile” în acestă 
perioadă, în online. Aceștea pot realiza o „excursie” virtuală explorând un muzeu nou sau o grădină 
zoologică, transformând-o într-o excursie educativă. 

4. Ateliere de gătit, perfecte pe perioada online 
 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un 
motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantile, din lipsa unei alimentații 
inadecvate și a lipsei de mișcare. În aceste ateliere copilul este implicat în lecții de nutriție, ateliere 
de gătit unde nu doar că vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma 
obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții, învăță să aibe dexteritate și să se 
coordoneze mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își 
gătească singur mâncare sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să iși impresioneze 
familia. 

5. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului 
 Dacă vrem copii responsabili și conștienți de comunitatea în care trăiește, putem opta pentru 

activități de ecoturism sau ecologie. 
 Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, copilul își 
dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele 
mediului și curajul de a încerca experinețe care să-i facă viață mai frumoasă. Acest tip de activități 
extracurriculare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt diversificate și 
captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți. 

 Activitățile extracurriculare, fie ele în mediul online sau fizic, sunt atractive la orice vârstă. Ele 
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

 În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să-i educe pe 
tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”.  
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„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

 Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:  

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
 Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 

întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel:  

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 



 

 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală:  

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele 
mai multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, 
elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește 
formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să 
presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este 
emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la 
diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial 
crescut față de învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare 
sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea 
exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă 
pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută 
să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata 
civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai 
frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
scoala cu viaţa. 



 

 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 Exemple de activitati extrascolare:  
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si taberele 
scolarecontribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste realizarile 
oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

 Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume 
dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

 Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştințe 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. 
. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vieții sociale , copiii se confruntă cu realitatea 
si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 
principal pe viața în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect 
si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. 

 Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 
respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări si recunoaștere a 
aptitudinilor. 

 Activitatea educativa școlara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 

 In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 



 

 

 Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

 Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct 
de vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ.  

 Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau 
Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in 
profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile 
organizate de catre cadrele didactice in clasa. Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vor 
stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila mult mai usor toate cunostintele.  

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

 Activitatile extracurriculare sunt apreciate atat de catre copii, cat si de factorii educationali in 
masura in care :  

 valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor; 
 organizeaza intr-o maniera placuta si relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de invatamant ; 
 -formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
 -copiii au teren liber pentru a-si manifesta in voie spiritul de initiativa; 
 -participarea este liber consimtita, necoditionata, constituind un suport puternic pentru o 

activitate sustinuta; 
 -au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup; 



 

 

 -sunt caracterizare de optimism si umor; 
 -creeaza un sentiment de siguranta si incredere tuturor participantilor; 
 -urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant; 
-contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
libe Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri 
în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Un escape room este un joc ce implică aventura, buna-dispoziție și logica, în care jucătorii sunt 

blocați într-un spațiu real, de regulă într-o cameră, de unde, parcurcând anumiți pași, descoperind 
anumite enigme și găsind soluții la provocările jocului, ei trebuie să evadeze. Participanții sunt invitați 
să utilizeze elemente ale camerei pentru a rezolva o serie de puzzle-uri pentru a duce la îndeplinire 
misiunea propusă într-un termen stabilit, de regulă, 1-2 ore. În funcție de disponibilitate, se poate 
depăși puțin timpul alocat, în scopul finalizării jocului. Amenajate într-o varietate de locații, jocurile 
te poartă cu gândul într-o altă lume, cum ar fi: celule de închisoare, grădini, birouri, stații spațiale, 
lumea poveștilor (vezi Figura 1), a piraților etc. și sunt activități de echipă. Jocurile escape room sunt 
supravegheate video și se poate cere asistență atunci când participanții o solicită. Orice joc de escape 
room este precedat de un scurt instructaj din partea organizatorilor cu privire la regulile de joc și de 
siguranță. Este un mediu securizat pentru școlari, excelent pentru o activitate extrașcolară. 

 

 
Figura 1 – Imagine dintr-un Escape room cu tematică din lumea poveștilor 

 
Pentru curiozitatea și dorința joacă a școlarilor, aceste experiențe nonformale de învățare ce se 

desfășoară în mediul extrașcolar sunt un bun prilej pentru ca cei mici să învețe să colaboreze, să își 
etaleze ingeniozitatea și curajul, să își cultive atenția, intuiția, gândirea creativă, viteza de reacție, 
spiritul de observație și de echipă. Într-un cuvânt, această experiență le pune mintea la contribuție 
într-o manieră incitantă. 

Istoria, geografia, matematica, lectura, jocurile de cuvinte și noțiunile de sintaxă, asocierile de 
cuvinte, presărate în cadrul jocurilor, aluziile aduc o valoare educativă acestor jocuri provocatoare și 
amuzante. În cadrul lor, deși mediul poate părea înfricoșător, nimic nu este de speriat sau periculos, 
nu apar personaje negative, nu se deschid trape prin care cineva să cadă, ci sunt doar pline la tot pasul 
de mistere, iar momentele în care secretele sunt deslușite unul câte unul sunt magice. 

Această prezentare a jocului se pretează unui model tradițional de învățare, empiric, în care 
elevii experimentează fizic mediul creat și, în momentul în care sunt încuiați în cameră, școlarii intră 
real în atmosfera jocului prin deslușirea misterelor lui. Orice indiciu contează și orice puzzle trebuie 
elucidat pentru a evada. 

În situația actuală generată de pandemie, activitățile extrașcolare, situațiile de învățare 
nonformale au avut, de asemenea, de suferit. Obligativitatea lockdown-ului în 2020, distanțarea 
socială, imposibilitatea de a sta în grupuri, purtarea măștii, pericolul infectării, închiderea temporară 



 

 

a locațiilor unde școlarii puteau participa în excursii, tabere, vizite, întâlniri cu autori sau locuri de 
joacă și-au pus amprenta, fiind în imposibilitatea de a organiza activități extrașcolare.  

Mereu centrate către copii și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor mici de formare, 
cadrele didactice au găsit soluții personalizate nivelului de pregătire a propriilor școlari pentru a ieși 
din acest impas, apelând la resursele pe care le aveau la îndemână prin intermediul tehnologiei. Astfel, 
s-au putut vizita virtual muzee, s-au putut organiza întâlniri online cu autori de cărți pentru copii sau 
au creat jocuri pe calculator care să le incite curiozitatea, atenția, viteza de reacție și să le consolideze 
cunoștințele dobândite (de exemplu, Wordwall, Learning Apps, Puzzle Factory etc).  

Dacă am prezentat anterior o activitate recreativă ce se poate organiza cu clasa în afara mediului 
școlar în condiții de normalitate socială, fără restricții (așa cum au fost cele impuse de pandemie), în 
cele ce urmează vă voi da un exemplu de activitate extrașcolară, un escape room virtual pe tema 
prieteniei, creat pentru școlari, care să le incite curiozitatea și dorința de a descoperi soluțiile situațiilor 
problematice propuse. Imaginea de mai jos ( Figura 2) nu este o imagine oarecare în cadrul jocului, 
ci, apăsând pe fiecare animal, în funcție de cerințele unui chestionar de tipul Google Forms (vezi 
Figura 3), elevii reușesc să ducă la îndeplinire fiecare provocare. 

Figura 2 – Inteligența socială a copiilor: Prietenia 

 
  

Figura 3 – Model de întrebări în Google Forms 
 
 Pentru acest lucru, intrând pe link-ul generat de fiecare animal din imagine (Figura 2), elevii 

se află în postura de căutători de indicii urmărind detaliile oferite de întrebare. În exemplul alăturat 
(vezi Figura 4), răspunsul găsit pe https: //www.elefant.ro/prietena-mea-geniala_1c7528ef-3f20-
478c-93cf-dff111460114 la întrebarea 7 a chestionarului este cei ce pleaca si cei ce raman. Astfel de 

https://www.elefant.ro/prietena-mea-geniala_1c7528ef-3f20-478c-93cf-dff111460114
https://www.elefant.ro/prietena-mea-geniala_1c7528ef-3f20-478c-93cf-dff111460114


 

 

situații au fost generate pentru fiecare întrebare a chestionarului, fiind acceptate doar răspunsurile 
corecte pentru a putea deoarece mai departe.  

 Acest tip de joc a fost foarte apreciat de către școlari, s-au implicat foarte mult și au reușit să îl 
ducă la îndeplinire lucrând pe echipe, în colaborare. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Model de întrebare și răspuns 
  



 

 

 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNVĂȚ. PREȘC. LUNGU GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CARACAL, JUD. OLT 

 
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 
comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea 
organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată 
inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de 
conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de 
petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat 
în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare 
socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei 
provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, 
în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-
față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 
Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: 
comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de 
învățare. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării 
eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau 
cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În 
realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație 
de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă 
profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru 
s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este 
foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este 
direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.  

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 
în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte 
frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui 
feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza 
contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit 
de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe 
profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea 
mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în 
care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare 
nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin 
întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau de 
trafic încărcat. 

 Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, 
în ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de 
ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru 
realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa 
instrumentelor potrivite pentru predare-învățare- evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului 



 

 

educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și 
lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 
Lipsa dotărilor tehnice performante, complicațiile generate de necesitatea instalării, mentenanței, 
setării și managementului platformei, lipsa unor instrumente tehnologice necesare în managementul 
real al clasei, în obținerea feedbackului real sunt doar câteva elemente precizate de către profesorii 
chestionați. Din păcate nici cele mai sofisticate și mai performante platforme educaționale online nu 
sunt ideale, astfel încât să asigure condiții similare cu o clasă reală. Clasele virtuale nu vor putea 
niciodată înlocui clasa reală, pot cel mult completa. Pot fi complementare, niciodată alternative. 

 Pentru educatori, proiectarea și desfășurarea de activități de învățare la distanță cu suport 
digital este un demers în care stăpânirea componentei tehnice contează cel mai mult. Aspectele 
pedagogice sunt, de asemenea, importante pentru realizarea unor situații educative eficiente. 
  



 

 

 
 CE ESTE CARIERA ȘI CUM O POT PLANIFICA 

 
LUNGU OANA- MARIA 

 
 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, activitatea 

propusă vine atât în ajutorul părinților, cât care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare 
continuă sau își doresc ca aceștea să nu înceteze în a lupta pentru visele și cariera lor, dar și în ajutorul 
elevilor care doresc să își structureze mai bine abilitățile profesionale și să își dezvolte aptitudinile 
pentru a fi capabili să facă față la locul de muncă pe viitor. Pandemia nu ar trebui să fie un motiv de 
îngrijorare, de oprire din activitățile zilnice, ci elevii trebuie să lupte în continuare pentru ceea ce își 
doresc să urmeze după ce vor termina studiile, pentru aceasta trebuie să urmărescă să își mențină 
dezvoltarea continuă iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia 
în scop academic.  

 Activitatea extrașcolară propusă se intitulează „Ce este cariera și cum o pot planifica” și are ca 
scop alegerea unei cariere în funcție de aptitudinile pe care elevul le poate identifica și însuși. 

Obiectivele activității:  
• să își evalueze corect interesele cu privire la viitoarea carieră aleasă; 
• să comunice eficient unii cu alţii; 
• să elaboreze planuri cu privire la propria carieră şi la formarea adecvată necesară; 
Metode didactice:  
Brainstorming: Carieră 
 Ce înțelegeți prin cuvântul carieră? 
Dialog pe tema alegerii unei cariere în viitor pe baza unor întrebări presabilite:  
 De ce ai ales să studiezi la un liceu tehnologic? 
 Pe parcursul celor trei ani de studiu te-ai gândit să te orientezi spre un alt domeniu față de cel 

pe care îl practici în momentul de față? De ce? 
Mijloace didactice: chestionarul, platfoma online gloogle classroom;jamboard; 
CHESTIONAR DE INTERESE 
 Pentru a vă descoperi aria de interese, răspundeţi prin DA sau NU la urmatoarele întrebări:  
1. Vă place să terminaţi un lucru /activitate înainte de a începe un alt lucru/activitate?  
2. Vă place să aveţi anumite activităţi (pasiuni) pe care să le faceţi numai pentru propria 

dumneavoastră plăcere?  
3. Vă place să-i ajutaţi pe alţii atunci când aceştia au nevoie de ajutor?  
4. Vă plac provocările?  
5. Vă place să fiţi lider al unui grup?  
6. Vă place să fiţi controlat?  
7. Vă place să jucaţi şah sau alte jocuri similare în care trebuie să rezolvaţi probleme?  
8. Vă bucură să aveţi grijă de alţii?  
9. Vă place să încercaţi alte modalităţi de acţiune sau de rezolvare decât cele obişnuite?  
10. Vă place să oferiţi explicaţii oamenilor despre diferite lucruri?  
11. Vă place să lucraţi liniştit toată ziua?  
12. Vă place să lucraţi cu unelte, echipamente sau instrumente tehnice?  
13. V-ar plăcea să aveţi un loc de muncă unde să trataţi cu oamenii toată ziua?  
14. V-ar bucura să lucraţi la proiecte care să vă permită să descoperiţi noi realităţi sau idei?  
15. Vă place să conduceţi oamenii în activităţile lor?  
16. Vă place să vă desfăşuraţi activitatea conformându-vă după anumite reguli?  
17. Vă place să lucraţi cu materiale ca de exemplu: lemn, piatră, argilă, material textil sau metal?  
18. Vă plac activităţile care să aibă ca scop îmbunătăţirea societăţii?  
19. Sunteţi intresat de cărţi sau emisiuni radio-Tv cu subiecte ştiinţifice?  
20. Vă place să vă asumaţi responsabilităţi pe care să le duceţi la bun sfârşit?  



 

 

 În tabelul de mai jos încercuiţi numai raspunsurile DA la întrebările puse anterior. 
 ( Nu veţi lua în considerare răspunsurile de NU.) 
  Însumaţi pe orizontală numerele încercuite și stabiliți numărul total de răspunsuri cu „DA” 

Veţi obţine un profil al intereselor dumneavoastră după cum urmează  
INTERESE:  
INVENTIV Lucrezi în situaţii nestructurate folosind imaginaţia şi creativitatea.Expresiv, 

idealist, original, independent, intuitiv, imaginativ.Cercetător, analist, fotograf, actor, etc. 
DIRECTIV Influenţezi sau să conduci pe alţii.Cu spirit de aventură, ambiţios, energic, 

extravertit, încrezător în propria persoană Manager de resurse umane, diriginte de şantier, producător 
de filme bucătar şef, etc. 

REALIST Lucrezi cu obiecte, instrumente şi maşini. Perseverent, practic, realist, îndemânatic 
Funcţionar, controlor de trafic aerian, producător de film, lăcătuş, etc.. 

METODIC Realizezi lucrurile în detaliu sau să urmezi instrucţiunile.Conştiincios, grijuliu, 
eficient, ordonat, perseverent, practic Contabil, asistentă medicală, librar, agent de asigurări, etc. 

SOCIAL Informezi, să pregăteşti, să formezi, să ai grijă de alţii.Convingător, cooperant, 
prietenos, grijuliu, amabil, răbdător, înţelegător.Recepţioner, terapeut, agent de voiaj, profesor;  

La finalul chestionarului, după ce fiecare a primit răspunsul și a văzut unde se încadrează ca și 
interese mai primesc două întrebări la care să reflecteze. 

Consideri că tip de interese descoperite pe baza chestionarului te caracterizează? 
Cum planifici să le folosești în viitoarea ta carieră?  

  



 

 

 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: LUP IOANA  

LICEUL TEHNOLOGIC „FELIX” SÂNMARTIN 
 
 Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 
Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 
care necesita un efort intelectual predominant.  

Astfel, activităţile extraşcolare au scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se 
exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar 
problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă 
importanţă. În literatura de specialitate străină nu se face o diferenţiere între cei doi termeni, fiind 
utilizată cu prioritate sintagma " extracurricular activities ". Literatura de specialitate care analizează 
subiectul activităţi extracurriculare provine în special din spaţiul american. În studiul de faţă vom 
utiliza însă sintagma " activităţi extraşcolare", mai încetăţenită în spaţiul românesc. Diferiţi autori 
trec în revistă marea varietate a acestora şi evidenţiază faptul că, în timp, tipologia lor a crescut foarte 
mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru la cinematograf şi teatru, 
vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la alte unităţi 
de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online o bună perioadă din pandemie, de 
aceea s-a impus necesitatea unui format care vine în ajutorul părinților și caută să-i țină implicați pe 
copii într-o învățare continua, urmărind să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici să-și descopere 
într-un ritm intens o pasiune, o placer, o activitate atât relaxantă cât și educativă. 

Un bun exemplu în acest sens pot fi artele frumoase, foarte valoroase în viața copiilor. Atelierele 
de artela domiciliu le stimulează abilitățile de comunicare verbale și non-verbale și discurs, 
creativitatea și imaginația (recitarea de poezii, rolurile personajelor din povești). Mai mult, îi ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitori adulți. De aceea 
e important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică li se potrivește 
mai mult, sub îndrumare atentă. Cine știe, poate descoperim că avem în apropiere un mic pictor, un 
viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

 
Bibliografie:  
Teodorescu, S., În lumea copilului: prieteni, colegi, cunoscuți, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1976 
  



 

 

 ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE LA ELEVII CU CES 
 

 PROFESOR-EDUCATOR, GEORGETA LUPAȘ, CSEI CLUJ-NAPOCA 
 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile la care pot participa elevii în afara programului şcolii. 

Acestea au scopuri variate: socializare, recreere, educaţie pentru sănătate, creştere a încrederii în sine, 
formarea autonomiei personale, etc 

Întâi de toate aș vrea să amintesc din provocările unui profesor care predă în învățământul 
special. Una dintre cele mai mari este cea de meținere a capacității de concentrare a atenției elevilor 
în timpul desfășurării activităților, știut fiind faptul că aceasta este greu de menținut și în activitatea 
față-în față, cu atât mai mult în activitatea online, unde eforturile sunt mult mai mari. Flexibilitatea 
profesorului cu privire la tipul de activitate online ales (sincron sau asincron), la adaptarea 
conținutirilor, la stimularea și sprijinul fiecărui elev, și, nu în ultimul rând, la metodele de lucru 
individuale, care se realizează ținând cont de capacitățile fiecărui elev, unde fiecare grupă de elevi 
sau fiecare elev are ritmul său propriu, iar ca urmare, fiecărui elev (grupe) îi este necesară o atenție 
deosebită, materiale diferite, conținuturi diferite, iar toate acestea într-un timp restrâns, pentru a reține 
elevul în fața ecranului cât mai puțin timp posibil. 

Adaptarea profesorilor cu privire la desfășurarea unor astfel de activități extrașcolare a fost 
necesară având în vedere restricțiile impuse la nivel național cu privire la raspândirea virusului SARS-
COV 2, iar elevii au beneficiat de astfel de activități, online.  

 Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare în timpul școlii online a fost o provocare pentru 
toți elevii, dar mai accentuantă pentru cei din învățământul special. Activitățile extraşcolare ofereau 
copilului complementaritate în raport cu activitățile școlare înainte de activitatea online, iar acum, 
odată cu trecerea la acest sistem online, trebuia respectat același principiu. Dar cum? Cum să-i arăți 
unui copil un animal, o floare, un râu, când totul se face vizual și audio (și uneori nici acestea la 
parametri normali)? Cum să-l înveți să traverseze strada, fără a trece strada? Cum să numeri 5 castane, 
dacă nu ai castane? Cum să-i explici că piatra e tare, dacă nu ai piatră? Cum să-i explici ce frumos 
miroase liliacul sau zambila, când el doar o vede? Cum să-i explici că sunetul unui instrument se aude 
altfel dacă îl auzi direct? Cum? Cum? Cum? 

La multe dintre aceste întrebări nu putem răspunde încă, dar speranța că nu mai este mult până 
totul va reveni la normalitate, ne face mai răbdători și mai entuziasmați pentru momentul când toate 
nepuțințele vor deveni istorie. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii asimilează o serie de cunoştinţe prin contactul 
direct cu obiecte şi fenomene din natură şi societate. Aceste forme de activitate, sprijinite pe un 
conţinut concret-intuitiv, constituie un cadru deosebit de valoros pentru exercitarea de influenţe 
educative asupra copiilor, pentru cultivarea spiritului lor de cercetare, a curiozităţii şi interesului lor 
spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe. 

Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. Toate activitățile extrașcolare sunt în avantajul celor care le urmează. În învățământul special 
aceste activități vizează și formarea autonomiei personale și sociale a elevilor. 



 

 

Activitățile extrașcolare au fost realizate tot în sistem online. Dacă unele activități, ca 
sărbătorirea Zilei Naționale, Ziua Persoanelor Cu Dizabilități, Ziua Mondială A Sindromului Down 
sau Ziua Internațională A Conștiențizării Autismului au fost activități în timpul cărora ne-am bucurat 
că suntem împreună și realizăm activități specifice, fără a fi necesar să fim într-un spațiu sau loc 
anume, la alte activități am simțit tristețe prin faptul că nu putem fi acolo unde ne-am dori ( Gradina 
Botanică, Grădina Zoologică, Muzeul Zoologic, Biblioteca, Teatrul de Păpuși, Filarmonica, Parcul 
de joacă, Parcul Sportiv, etc). Desigur că am realizat vizite virtuale în cele mai multe dintre aceste 
locuri, dar sentimentul a rămas același, de tristețe.  
  



 

 

 
EXEMPLU DE BUNE – PRACTICI ÎN ACTIVITATEA ON-LINE A 

COPIILOR, CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE 
 

PROFESOR LUPĂU FLORINA IOANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRON POMPILIU”, ȘTEI 

  
Pornind de la îndemnul lui Dumnezeu, acela de ,, a lăsa copiii să vină la El”, educarea elevilor 

în spiritul valorilor moral – religioase, cunoașterea rolului Bisericii în viața fiecărui creștin, cultivarea 
comportamentelor moral-religioase și folosirea termenilor religioşi accesibili vârstei şi nivelului de 
intelect, familiarizarea cu concepte precum: cinste, dărnicie, milă, credinţă, prietenie, toleranţă, 
respect şi cultivarea acestora în viaţa de zi cu zi, precum și cunoaşterea şi sărbătorirea/practicarea 
unor datini specifice sărbătorilor creştine de mare însemnătate: Nașterea Domnului Nostru Iisus 
Hristos (Crăciunul), Învierea Domnului (Sfintele Paști), Botezul Domnului ( Boboteaza), Înălțarea 
Domnului, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sunt câteva dintre obiectivele fundamentale pe care 
fiecare dascăl ar trebui să le urmărească și să le cultive în sufletele micilor creștini, prin diverse 
activități desfășurate fie în format fizic, fie în online.  

Datorită pandemiei provocate de virusul SARS – CoV-2, cadrele didactice au fost nevoite să 
facă față unei mari și neașteptate provocări, aceea de a-și transfera activitatea în mediul online, însă 
cu această provocare și cu acest tip de învățământ s-au confruntat toți factorii educaționali: elevii, dar 
și familiile acestora, astfel rolul părintelui ca partener al cadrului didactic a devenit foarte important, 
acestuia din urmă revenindu-i misiunea de a gestiona activitatea de acasă a copilului, de a-i urmări 
participarea în cadrul activităților propuse de către dascăl, dar uneori și de a-i motiva implicarea 
acestuia în actul de învățare.  

Accesul tuturor factorilor educaționali la Internet a devenit vital pentru a continua procesul de 
învățare al elevilor, iar platformele online cu resurse didactice digitale au devenit mijloacele prin care 
acest acces la educație a putut sa continue. 

Deși nu a fost ușor, activitatea de predare – învățare a continuat, iar dacă în anii trecuți realizarea 
obiectivelor amintite mai sus era dusă la îndeplinire prin desfășurarea unor activități cu elevii în 
format fizic, de tipul face – to face (vizita la Biserica din oraș, activități de voluntariat/donații de 
obiecte personale către copii din Casele de copii/familii nevoiașe din comunitatea locală, desfășurarea 
unor tradiții și obiceiuri locale cu ocazia unor sărbători religioase importante ), anul trecut, perioada 
Sărbătorilor Pascale a coincis cu școala online, așa că, activitățile extrașcolare au trebuit și ele 
adaptate la această formă de educație.  

Deoarece se apropia Sărbătoarea Învierii Domnului, am propus elevilor mei într-o zi de vineri, 
o temă de activitate, cu titlul ,, Cel mai frumos ou de Paște”. Am încadrat tipul activității în Educația 
religioasă, fiind o activitate practic – aplicativă, religioasă, la care au participat toți elevii, dar și părinți 
și bunici ai acestora. 

Pentru început am condus activitatea desfășurată pe platforma online a școlii, Teams, prin 
discuții despre semnificația și importanța acestei sărbători religioase, apoi am rugat elevii să vizioneze 
un filmuleț adaptat nevoilor lor de vârstă, dând click pe linkul următor: https: //youtu.be/S2Y-
Lg30cBg. Apoi, pornind de la experiența lor de cunoaștere, au dat exemple de tradiții și obiceiuri 
cunoscute, legate de această sărbătoare, iar eu i-am rugat apoi sa acceseze un alt link al cărui conținut 
le-a îmbogățit cunoștințele pe care le aveau. - https: //youtu.be/7602PUD8hPg 

Am extins astfel universul cunoșterii lor spre tradiții și obiceiuri pascale și din alte state ale 
lumii, apoi împreună cu părinții sau bunicii și încurajându-i și susținându-i mereu, au trecut la partea 
practică a activității și anume realizarea celui mai frumos ou de Paște. Au ascultat în timp ce desenau, 
lipeau, încondeiau, pictau, pricesne, au rostit cele mai frumoase rugăciuni pe care le știau și și-au lăsat 
imaginația și creativitatea să îi ajute spre realizarea celui mai frumos ou.Astfel, am îmbinat activitatea 
sincron cu cea asincron, iar la finalul activității, copiii ajutați de cei mai mari membri ai familiei au 
postat pe platforma imagini cu produsele finale realizate.  

https://youtu.be/S2Y-Lg30cBg
https://youtu.be/S2Y-Lg30cBg
https://youtu.be/7602PUD8hPg


 

 

Părinții, bunicii și elevii au considerat această activitate foarte interesantă, în consecință au 
participat cu toții cu maxim interes. De asemenea, elevii au fost bucuroși să împărtășească cu colegii 
lor din experiențele trăite în această activitate extrașcolară, desfășurată în această perioadă, care își 
merită cu prisosință numele de ,, școala altfel”.  

  

  

 

   
  



 

 

 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN VREMEA PANDEMIEI 
 

 LUPU CĂTĂLINA,  
PROFESOR DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ,  

 COLEGIUL ECONOMIC ”MIHAIL KOGĂLNICEANU”, FOCȘANI 
 
 În cazul educației, activitățile extracurriculare pot îmbunătăți domenii predate sau interese 

individuale. Aceste activități ar putea include sport, teatru, dans, dezbateri publice sau chiar lecții de 
gastronomie. 

 În situații normale, pre-COVID-19, toate aceste tipuri de activități pentru elevi puteau avea loc 
într-un mediu școlar fără prea multe restricții sau protocoale speciale, ce implicau securitatea 
sănătății. 

 Provocările uriașe întâmpinate o dată cu apariția acestui virus, precum și curbele de învățare 
pentru toate formele de educație, joacă un rol uriaș în dezvoltarea unui sistem bine definit. Atât elevii 
cât și profesorii s-au confruntat cu sarcina uriașă de a primi și de a oferi informații prin intermediul 
unui monitor.  

 Aflate într-o perioadă de izolare temporară, majoritatea școlilor au fost nevoite să anuleze 
competiții sportive, cluburi din diferite domenii, chiar și bibliotecile au fost închise. Prin urmare, 
orice activitate ce presupunea apropierea fizică a elevilor a fost anulată, ceea ce a dus la apariția unor 
obiceiuri “leneșe” si la o scădere a energiei creative. 

 Pentru a elibera stresul și anxietatea create de acest nou mediu de “clasă virtuală”, profesorii 
au simțit nevoia acerbă de a apela la activități extracurriculare, ce le oferă tuturor elevilor ocazia de 
a participa și de a excela într-un domeniu preferat. Aceste activități pot crește încrederea unui elev în 
sine și ajută la diminuarea oricăror sentimente anxioase cauzate de condițiile actuale.  

 Aceste activități în afara școlii, fără stresul unor pretenții academice, permit socializarea între 
elevi, precum și crearea de noi prietenii între aceștia. Elevi din diferite școli pot participa la aceste 
activități extrașcolare, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru diversitate.  

 Multe activități extracurriculare oferă elevilor șansa de a-și dezvolta simțul de lider, deoarece 
activitatea respectivă ar putea implica, printre altele, și provocări graduale, menite a atinge un anumit 
țel. Încrederea de sine dobândită este un alt beneficiu al acestor tipuri de activități.  

 Conexiunile social-emoționale ce se creaza prin interacțiunea cu ceilalți elevi, colegi sau 
îndrumători ai acestor activități extracurriculare, modelează într-o oarecare măsură și îmbunătățesc 
personalitatea copiilor, abilitățile lor de a rezolva probleme, de a-și exprima și susține opinii 
personale, precum și capacitatea de a lua decizii.  

 Organizarea de mici competiții sportive, cu respectarea protocoalelor obligatorii de siguranță 
a sănătății, pot fi realizate cu un număr limitat de participanți și scurtarea timpului alocat acestora. 
Sunt de preferat sporturile în aer liber decât cele în sală. 

 Integrarea în activități extrașcolare pentru elevii mici, oferă beneficii majore pentru dezvoltarea 
caracterului unui viitor adolescent. Lipsa acestor activități, chiar și temporar, poate duce la carențe în 
modelarea temperamentului. 

 Înainte de a introduce aceste activități în programul unui elev, responsabilitatea de a emite 
protocoale de siguranța atât pentru acesta, cât și pentru ceilalți participanți, pentru îndrumători, revine 
școlii de cele mai multe ori. Aceste protocoale trebuie să fie luate în serios și consecvente, chiar dacă 
implică anumite sarcini precum luarea temperaturii sau respectarea măsurilor de siguranță. Toate 
acestea sunt necesare pentru activitățile ce implică grupuri mici de persoane participante. 

 Școlile primare și gimnaziale ar putea organiza activități sportive necompetitive, în exterior, 
cum ar fi lecții de tenis, baschet, fotbal, chiar și lecții de karate. Totuși, cele mai bune perioade ale 
anului pentru astfel de activități în aer liber sunt în majoritatea lunilor de primăvară și toamnă, 



 

 

deoarece vara, combinația caldură-mască, poate deveni sufocantă, și poate pune probleme de 
respirație în cadrul activităților fizice.  

 Există, de asemenea, și activități extrașcolare ce pot fi realizate din spatele unui monitor, 
deoarece majoritatea elevilor sunt familiarizați cu mediul virtual și cu platformele de întâlnire. 
Acestea le oferă oportunitatea de a creea dezbateri, programe de vorbire liberă pe anumite subiecte, 
programe de instruire pentru diferite forme de artă – pictură, scluptură, chiar și lecții de dans. Toate 
acestea pot fi realizate prin intermediul unui ecran și desigur, au un grad sporit de siguranță, atunci 
când trebuie limitat sau eliminat contactul cu alte persoane.  

 Impunerea unei stări de urgență a adus cu sine schimbări importante în rutina tuturor, copiii 
fiind în primul rând afectați de limitările generate de noile circumstanțe. În acest context, marcat de 
restricții de deplasare și interacțiune, comunicarea cu ceilalți și petrecerea timpului liber au avut 
nevoie de anumite adaptări necesare. 
  



 

 

 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

PROF. LUPUȚI MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” BISTRIȚA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Contextul pandemic actual ne-a schimbat viața. Drepturile umane au fost puse ”sub sechestru” 

de către un virus care nu doar ne-a închis în case ci care ne-a schimbat optica asupra vieții. Activitățile 
normale au devenit limitate, îmbrățișările au devenit virtuale iar dreptul la educație a prins forma 
digitalizării. 

Pentru adulți, această perioadă a venit sub forma responsabilizării și asumării, chiar și a unui 
”respiro”. Am trecut prin frumusețea copilăriei, iar carantina am perceput-o în forma matură. Dar 
elevii noștri, ei cum au înțeles această perioadă? 

Pentru elevi, care sunt acum la perioada pubertății, neînțeleși, bombardați de media, de revoluția 
tiktokului și de îngrădirea dreptului de a socializa, această perioadă a venit ca și o pedeapsă. Pe lângă 
faptul că și-au văzut părinții neliniștiți, stresați, pe unii fără loc de muncă, au fost îndepărtați și de 
școală și de prieteni. 

Prin urmare, datoria noastră ca profesori este să le oferim alternative de la activitățile didactice 
din fața ecranului. Este inuman să îi punem să stea 6 ore pe scaun, cu ochii în monitor/tabletă/ telefon 
știind că, după terminarea orelor, o să mai aibă de încărcat teme/făcut proiecte/studiat. 

La disciplina biologie, pe care o predau, am încercat să îi vitalizez cât de mult am putut prin 
activități din sfera extrașcolarului – activități în natură, in funcție de anotimp. 

În perioada pandemiei, ne este greu să organizăm activități în parc sau în pădure cu toată clasa. 
Prin urmare, am încercat să desfășurăm activități ”outdoor” aplicabile acestei perioade. O să ofer 
câteva exemple– plantarea într-un recipient a unei boabe de fasole/mărar/salată/ bulbi de floare și 
monitorizarea creșterii plantei/ conceperea unei reviste eco/ teme gen ”asia express” de căutare a trei 
lucruri galbene în natură (activitate individuală)/ fișe de observare a păsărilor ș.a. 

Dar cea mai importantă valență a unui profesor, în acest context pandemic, este să inspire 
speranță, veselie, motivație și să fie un bun psiholog pentru elevii săi. 
  



 

 

 
 TRADIȚII PASCALE ÎN SPAȚIUL GEOGRAFIC GORJENESC 

 
 PROFESOR: LUȚĂ ANTONIE ADRIAN 

 COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI 
 
Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar 

în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al 
răscumpărării. 

Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu bunătăţile, lumina şi voia 
bună, şi câteva tradiţii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să meargă aşa cum ne dorim. 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 
Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest 

sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare 
Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea 
Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se 
sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care credincioşii le aduc da 
la biserică. 

Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea de 
taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce simbolizează 
sângele ucenicilor săi. Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce reprezintă 
fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă acestea în 
Joia Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune în tradiţia populară 
că este zeiţa morţii, ea supraveghează focurile de joimari. Este deschisă fie cu un animal respingător, 
fie cu o babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul despletit, ce pedepseşte 
fetele şi femeile leneşe. 

Din această zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei, a curţii, pentru 
ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 
Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia 
clopotelor (Protoieria de Nord). Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi 
pornesc către biserică. Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi. 

Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni 
temporar pe pământ, şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite masaje. În zonele din sudul 
județului ( Strâmba Jiu, Ionești) în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir, femeile aprindeau în 
gospodării focuri din ramuri de buruieni uscate. Se spunea că morţii vin acasă pentru a se încălzi şi 
pentru a primi pomana. De aceea, atunci când femeile se deplasau la cimitir, unde aprindeau din nou 
focuri, de această dată la crucile de la morminte, ele îşi plângeau morţii, dialogau cu ei chemându-i 
acasă pentru a le oferii pomana. Secvenţa de ceremonial comună întregului areal românesc este cea 
care se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă se derulează în spaţiul gospodăriei şi în vecinătatea 
acesteia. De obicei se iese la poartă sau se merge în vecini pentru a împărţi din pomana sfinţită la 
biserică (colivă, colaci, mere, vin etc.) 

Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor , creştinii merg la 
biserică , ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul , ţesutul 
sau cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de 
vineri seara este a înmormântării lui Iisus. 

Paştele este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite, în creştinism şi iudaism. 
Unele obiceiuri de Paşti se regăsesc, cu semnificaţie diferită, în antichitatea anterioară religiilor 
biblice. Paştele şi-a păstrat până în prezent farmecul şi semnificaţia, fiind un moment de linişte 
sufletească şi de apropiere de familie. Farmecul deosebit este dat atât de semnificaţia religioasă - 
întotdeauna mai există o şansă de mântuire - cât şi de tradiţii: oul pictat, iepuraşul, masa cu mâncăruri 
tradiţionale de paste - cozonac, pască, miel, slujba de sâmbăta seara cu luarea luminii. Multe dintre 



 

 

tradiţii au legătură cu ouăle de Paşte, simbolul acestei mari sărbători. Una dintre ele spune că atât cei 
care merg la Înviere, cât şi cei care nu merg, trebuie să se spele într-un lighean mare unde se află, pe 
lângă apă proaspătă şi curată, ouă roşii şi bănuţi din argint sau aur(obicei în zona subcarpatică). Toate 
acestea au un rol: spălarea cu oul, pentru a fi uşori, roşii şi sănătoşi, iar cu bani, pentru a le merge 
bine tot anul, să fie curaţi şi să aibă bunăstare. Tradiţia mai spune că cei care ciocnesc ouă se vor 
vedea pe lumea cealaltă. În momentul ciocnirii ouălor se rosteşte „Hristos a înviat!”, iar celălalt 
răspunde „Adevărat a înviat!”. O credinţă din bătrâni spune că cel care are oul care se sparge primul, 
este mai slab şi va muri mai repede. Fiecare ciocnitor căruia i s-a spart oul, este obligat să i-l dea 
învingătorului. De aici şi ideea că cei ce au ouăle mai tari, câştigă tot mai multe. Trişorii care ciocnesc 
cu ouă din lemn sunt înşelători şi săvârşesc un mare păcat. Bătrânii spun că găocile de ouă nu e bine 
să fie păstrate în casă pentru mult timp, pentru că se ascunde dracul în ele. 

În Săptămâna Mare, toţi ai casei trebuie să contribuie la treburile care se pricep. Atât feciorii, 
cât şi fetele, trebuie să le sară în ajutor părinţilor, pregătind cele necesare pentru sărbătoare(curățenia 
curții, văruirea porților etc.) Fiecare îşi aduce aportul, deoarece nu trebuie ca Paştele să îl surprindă 
ca un neom între oameni. Apoi, începând de sâmbătă, orice lucru de mână încetează. Pe fiecare dintre 
noi trebuie să ne găsească sărbătoarea Paştelui curaţi atât trupeşte, cât şi sufleteşte. La slujbă se merge 
în hainele cele mai noi şi mai curate, aşa cum este indicat în cazul unei sărbători atât de mari. În 
noaptea de Înviere, pentru a ne arăta solemnitatea faţă de liturghia desfăşurată, trebuie ca fiecare să 
aibă o lumânare aprinsă în mână. Cei care nu o au, sunt consideraţi ticăloşi şi nevrednici. 

Noaptea Învierii Domnului reprezintă , pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru 
mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. 

La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – 
iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biserica de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară 
afară, iar când preotul va rosti „Hristos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune 
„Adevărat a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii. 

Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, 
afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. 

Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea 
şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălor roşii. Bucuria Pascală este 
cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută 
cu ,, Hristos a înviat!” şi ,, Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin aceste cuvinte adevărul 
nostru de credinţă. 

Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. În 
această zi, e interzis şi somnul. 

Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai multe 
cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la Înviere, porţile 
Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor în Săptămâna 
Luminată ajung direct în Rai. 

Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile 
sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în ceea 
ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
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MACARIE MĂDĂLINA-LARISA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ALEXANDRU PIRU”, MĂRGINENI 

 
Timpul prezintă o influență importantă în schimbarea mentalității și activității oamenilor. 

Tehnologia capătă un rol în modelarea personalității, atât a adultului cât și a copilului. Dacă până la 
momentul pandemiei, sistemul de învățămând utiliza tehnologia ca o modalitate auxiliară de a 
transmite informații elevilor, în prezent putem evidenția o radicală transformare. 

 Tehnologia a facilitat predarea online și a devenit un ajutor important în stabilarea comunicării 
în relația școală- elev- părinte. 

 Activitățile extrașcolare se desfășoară ținând cont de resursele pe care le putem utiliza. În 
timpul desfășurării predării online, acestea au motivat elevii și au reprezentat o modalitate de 
dezvoltare a creativității. De exemplu, de Crăciun au fost realizate serbări în sistem online, fiecare 
elev având câte un rol în cadrul unei scenete. De aemenea, costumația a fost specifică, de sărbătoare. 
În cadrul desfășurării unor activități extrașcolare în sistem online, părinții au un rol important. În 
anumite situații, activitățile desfășurate online cu preșcolarii și școlarii mici, care încă nu sunt 
familiarizați cu dispozitivele electronice, este necesară intervenția părintelui. 

 Expozițiile online, din cadrul activităților extrașcolare pot fi realizate sub forma unor filmulețe, 
ppt-uri. Platformele de învățare online se pot crea un nou curs în care toți copiii și toate cadrele 
didactice pot posta și vedea rezultatele implicării în desfășurarea activităților extrașcolare. Astfel, toți 
pot vizualiza într-un timp scurt lucrările volegilor din toata școala. 

 Activitățile extrașcolare cu tematică religioasă s-au defășurat la școală prin participarea elevilor 
la ateliere de pictură, lucru manual. Elevii au decorat coșulețe și au interpretat cântări religioase 
specifice sărbătorilor pascale. Cu ajutorul platformelor și tehnologiei online, s-a desfășurat o 
comunicare eficicentă cu părinții copiilor, asigurând necesarul de materiale în desfășurarea atelierelor 
la care au participat elevii. 

 Activitățile tradiționale se pot desfășura într-un mod practic și util folosind metode și aplicații 
utile specifice activităților online.  
  



 

 

 
 PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR,  
MACHEK ANGELA MARIA 

 GRĂDINIȚA CU P.P. CĂSUȚA POVEȘTILOR, CLUJ NAPOCA 

 
În formarea copilului trebuie să existe o unitate de acțiune și un mod comun de lucru între cei 

doi factori – familia și grădinița. Un bun parteneriat grădiniță-familie se va putea realiza în condițiile 
existenței unei competențe profesionale din partea noastră, a educatoarelor, care avem menirea de a 
atrage părinții în viața școlară , determinându-i să conștientizeze importanța acestei implicări.Trebuie 
să existe un sistem unitar de cerințe și o colaborare permanentă între membri parteneriatului pentru a 
obține rezulatatele scontate. În acest context, educatoarele trebuie să-i ajute pe părinți să 
conștientizeze faptul că cerințele grădiniței trebuie continuate și în famile de către toți membrii 
acesteia. În cadrul procesului educațional ,un rol important îl are și climatul familial, conținutul 
activităților și al tuturor acțiunilor desfășurate în familie și mai puțin numărul cadourilor primite de 
copil sau prezența fizică alături de copil. Părinții sunt priviți ca partener activ în procesul educativ. 
Parteneriatul grădiniță-familie dorește să construiască relații pozitive între grădiniță și familie 
deoarece părinții văd în copil viitorul, dorește să se ajungă la o unificare a sistemului de valori care 
are efect benefic asupra copiilor. În perioada în care activitățile s-au desfășurat online, a crescut foarte 
mult rolul și importanța familiei în procesul educativ. Fără sprijinul fizic din partea familiei, 
activitatea educatoarelor ar fi fost practic inutilă ș chiar imposibilă. Familia a fost nevoită să pună la 
dispoziția copilului atât tehnologie aferntă desfășurării activităților educative, cât și materialele 
necesare, dar și prezența fizică. Familia a oferit astfel ajutorul fizic de care un preșcolar are nevoie în 
cadrul procesului instructiv-educativ, dar și explicații suplimentare în cadrul activităților desfășurate 
online de către educatoare. În acest context , familia nu poate fi separată de procesul educativ, desi s-
a crezut multă vreme că întreaga responsabilitate a educării copilului o poartă instituțiile de 
învățământ. Scopul ambelor părți este dezvoltarea globală armonioasă a copiilor. Îmbinarea 
cunoștințelor primite de la părinți cu cele primite din grădiniță trebuie folosite în favoarea copiilor.  

Pentru ca parteneriatul dintre familie și grădiniță să funcționeze trebuie să existe comunicare, 
respect și asumarea responsabilităților, dar și drepturilor ambelor părți implicate.  

 
  



 

 

 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

ED. COȘARCĂ TEODORA MĂDĂLINA 
,,GRĂDINIȚA VOINICEL” , TOPLIȚA , HARGHITA 

 
“Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” (B. F. Skinner) 
  
Educația extracurriculară ajută la formarea personalității pozitive a copiilor prin cultivarea 

aptitudinilor, a talentului, a unei vieți civilizate și sănătoase, și a comportamentului creativ și spontan. 
Activitățile extracurriculare sunt atractive, aduc zâmbete și bucurie, facilitează însușirea de noi 
cunoștințe, dezvoltând copiilor simțul practic și oferă tuturor șansa de a se afirma. Încă de la o vârstă 
mică, copiii își construiesc o bază de cunoștințe prin contactul direct cu obiectele care îi înconjoară, 
din mediul apropiat și din natură. Aceste activități extracurriculare susțin necesitatea copiilor de a 
experimenta, de a se juca, de a fi mereu într-o continuă explorare și mișcare cu valențe educative. 
Chiar și Nicolae Iorga, considera că “ activitatea extrașcolară oferă independență mai mare elevilor 
și asigură o posibilitate de varietăți pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei 
game variate de norme disciplinare”. Activitățile formale adesea duc spre monotonie sau chiar rutină 
, deoarece se parcurge un volum mare de cunoștințe propuse de programă activităților educativ. 
Activitățile nonformale, sunt flexibile și accesibile, pun în valoare a interesele și creativitatea, fiind 
mai atractive. Dezvoltarea gândirii și îmbogățirea procesului de învățare sunt doar câteva din 
avantajele activităților extracurriculare, care ajută la îmbunătățirea rezultatelor școlare, reduce 
abandonul școlar, comportamente negative sau agresive, implicând părinții în viața școlii. Copiii au 
nevoie de încurajări, caută în profesori aprobare și sunt mult mai entuziasmați să învețe când știu că 
munca lor este valorizată și recunoscută. Se evidențiază încurajarea comunicării deschise și a gândirii 
libere pentru a-i face pe copii să se simtă importanți. Aplicarea cunoștințelor dobândite în cadrul 
activităților extracurriculare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor, susținând în 
mod evident dezvoltarea competențelor promovate prin programele școlare. 

 Din experiența cu preșcolarii mei, la clasă am observat o implicare mai activă a copiilor în 
acțiunile cu caracter opțional, activități extrașcolare și proiecte educaționale, adesea motivați de 
recompensele imediate pe care le pot dobândi. Participarea la activități educative nonformale oferă 
posibilitatea completării instruirii pur teoretice prin activități atractive, accesibile și dinamice. 
Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare 
prin efectele benefice ale celor din urmă prin manifestarea unui larg caracter interdisciplinar, prin 
oferirea de modalități de formare a caracterului copiilor, de dezvoltare și conturare a personalității.  

 Educația extrașcolară vizează conturarea unor comportamente propice învățării continue, 
achiziționarea unui bagaj de informații și utilizarea acestuia în diverse domenii ale cunoașterii, 
dezvoltarea gândirii critice, îmbogățirea experiențelor pozitive. Aceasta generează adesea relații de 
prietenie, de ajutor reciproc, educă simțul responsabilității și a unor atitudini potrivite față de 
scopurile urmărite. În pandemie, consider că activitățile extrașcolare propuse au fost cele mai 
importante, deoarece cu ajutorul părinților și prin implicarea atât a noastră, a cadrelor didactice cât și 
a părinților, noi am reușit să păstrăm legătura preșcolari educatoare și educatoare-părinți. Am 
desfășurat în perioada pandemiei mai multe activități extrașcolare, atât în grădiniță în prima lună și 
jumătate din semestrul I, apoi continuând în mediul online, revenind din semestrul al II- lea în 
grădiniță. Copiii preferă mereu o explorare în mediu sau o activitate mai lejeră decât una strictă și 
impusă de către educatoare. Cea mai frumoasă care pe mine m-a marcat a fost cea din data de 8 
Martie, când ne-am pregătit pentru ziua cele mai importante persoane din viața lor, mama. Chiar dacă 
nua fost ca altădată, cu mamicile prezente, fiecare a fost responsabil de a participa, pentru a trimite 
mamei o filmare. 



 

 

Astfel, concluzionez că, în vederea creșterii interesului copiilor pentru cunoaștere, a dezvoltării 
unor trăiri emoționale autentice, a pregătirii pentru a face față cerințelor societății, activitățile 
educative, atât cele formale cât și cele nonformale trebuie să țină cont de realitățile lumii 
contemporane dar și de interesele, înclinațiile și preferințele elevilor.  
  



 

 

 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,  
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Datorită situației actuale, procesul instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare 

cu activităţile extraşcolare în mediul online. Îmbinarea acestor tipuri de activități are numeroase valori 
formative, pentru că permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei elevului.  

Activităţile extracurriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare care urmăresc 
îmbogăţirea cunoștințelor pe care elevii le primesc în cadrul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru activitățile desfăşurate în anumite domenii, permit elevilor integrarea în viaţa socială, folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind astfel la formarea unor comportamente prosociale 
și a personalităţii copilului. 

Dacă acceptăm spusele Mariei Montessori “Să nu-i educăm pe copiii nostri pentru lumea de 
azi. Această lume nu va mai exista cand ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi 
lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”), 
atunci, în contextul creat de pandemie, mutarea școlii în spațiul online, limitarea posibilităților de 
deplasare și interacțiune face-to-face a dus la reconsiderarea activităților extrașcolare. Pentru 
desfășurarea acestor activități în mediul online profesorii au folosit metode adaptate. Astfel în 
perioada pandemiei au fost folosite doar surse online, iar activitățile propuse au fost:  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, organizate 
online, puse la dispoziția profesorilor de instituții culturale care au înțeles necesitatea susținerii 
școlilor în această perioadă, constituie mijloace prin care elevilor li s-a permis să rămână conectați cu 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru și nu numai. Elevii au putut observa, chiar 
dacă virtual, obiecte şi fenomene, opere de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, ajutându-i să poată consolida informațiile acumulate în cadrul orelor de curs. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive au permis 
copiilor să cunoască lumea artei, chir au putut interacționa cu actorii, depășind astfel rolul de spectator 
pe care îl au în majoritatea cazurilor, contribuind la dezvoltarea socio-emoțională. Prrin astfel de 
activități s-a apelat la afectivitatea elevului, transformându-i în persoane capabile de a se controla 
emoțional și de a se dezvolta intelectual. 

Serbările și festivitățile online dezvoltă aptitudinile artistice ale elevului, dar permit și 
păstrarea unei atmosfere de sărbătoare, oferindu-le o răsplată pentru munca depusă. 

Concursurile școlare, prin utilizarea diferitelor programe online-Quiz, Word Wall, Kahoot, 
Menti, etc. au stârnit interesul elevilor pentru diferite materii și au avut o importantă majoră în 
consolidarea cooperării, colaborării și a muncii în echipă, determinând elevii să studieze în 
profunzime și prin urmare să obțină rezultate bune. Organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula 
inițiativa elevilor și le vor oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârșit 
sarcinile primite. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire critică, independentă, 
toleranţă faţă de ideile celuilalt, de a găsi moduri diferite de rezolvare de probleme și posibilitatea de 
a critica constructiv. 

Proiectele educative desfășurate online au cel mai larg caracter interdisciplinar și oferă cele 
mai eficiente modalităţi de formare a caracterului elevilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, chiar dacă se desfășoară online, bine pregătite, sunt atractive, stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  



 

 

Prin aceste activități elevul își dezvoltă spiritul practic, competențe digitale, cooperarea, 
colaborarea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform posibilităților sale. 

Elevii se autodisciplinează, deoarece în desfășurarea activităților extracurriculare online se 
supun de bună voie unor reguli prestabilite, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 
de activități posibilitatea de a-şi cunoaste elevii, de a-i dirijeza, de a le influența dezvoltarea și să 
realizeze obiectivul principal - pregătirea elevului pentru viaţă. 
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MODALITĂȚI DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ONLINE ȘI 

IMPORTANȚA LOR ÎN PANDEMIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR - MĂGULEANU ANAMARIA  
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” 

TÂRGOVIȘTE 
  
 Se știe că activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul adecvat care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de 
învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă 
creativitatea, gândirea critică şi stimulează implicarea elevilor în actul decizional în vederea 
respectării drepturilor omului şi asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o legătură 
între componenta cognitivă şi cea atitudinal - comportamentală. 

Activităţiile extrașcolare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un 
caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu dăruire, la astfel de activităţi. 
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi 
pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În această perioadă încărcată de necunoscut și de teamă generată de pandemia declanșată la 
nivel mondial, care ne-a afectat și pe noi, am căutat modalități noi eficiente pentru adaptarea 
procesului instructiv-educativ (formal și informal) pentru elevii noștri. Am avut în vedere faptul că 
activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii pot avea un conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa 
şi activitatea comunităţii locale. 

Am adaptat și am transferat în mediul online activități pe care le desfășuram în condiții normale 
(față-n față) și care erau foarte apreciate de elevi: 

➢ Excursiile și vizitele 
➢ Expoziția 
➢ Concursuri tematice 
➢ Revista școlii 
➢ Jocuri cu conținut didactic  
Consider excursia ca pe cea mai complexă formă de educație a elevilor, prin multitudinea de 

aspecte ale vieții – istorice, sociale, geografice, culturale – pe care le înglobează. 
O excursie în natură îi ajuta pe elevi să înțeleagă legătura care există între om si natură, între 

cunoștințele dobândite la diferite discipline de studiu și lumea din afara școlii, le dădea posibilitatea 
acestora de a se implica și organiza prin investigare individuală sau de grup, autoconducându-și 
procesul de educație, îi punea în contact cu comunitatea și le crea posibilitatea de a-și susține în mod 
public opiniile. Elevii aveau posibilitatea să se simtă în ipostaza de mici cercetatori ai realității; se 
simțeau responsabilizați, implicându-se cu plăcere, ca urmare a sfaturilor date; întelegeau 
semnificația unor norme, dezvoltându-și gustul pentru descoperirea adevărurilor și legităților naturii 
din jurul lor, învațau cum să iubească și cum să respecte natura, în ansamblul ei. Astfel, excursia 
reușește cel mai bine să dezvolte interesul elevilor, îmbogățindu-le orizontul de cunoastere. Este o 
formă de activitate cu caracter atractiv și mobilizator. Excursia este o modalitate deosebită de educație 
completă, fiindcă permite o abordare interdisciplinară a conoștintelor. 

În contextual actual, am prezentat elevilor (virtual) traseul unei excursii pe ruta Târgoviște – 
Bran și le-am indicat să descopere diferite obiective interesante pe traseu și să realizeze postere, 
compuneri, desene pe care să le afișeze pe site. Multitudinea de aspect și cunoștințe descoperite 



individual de elevi, prin documentare, a scos în evidență faptul că pregătirea cu responsabilitate și 
conducerea unei astfel de activități poate avea o eficiență sporită.  

Am organizat o vizită virtuală la o grădina zoologică din țară, urmată de sarcina primită de 
către elevi de a-și alege un animal din cele prezentate și a-i realiza o fișă privind mediul de viață și 
caracteristici. 

În perioada Sărbătorilor Pascale am organizat un concurs cu tema Oul magic. Am trimis 
elevilor conturul unui ou și le-am indicat să îl încondeieze folosind tehnica dorită (pictură, colaj, 
quiling, cioburi de hârtie etc.). Lucrările relizate individual au fost afișate pe site (autorul fiind 
cunoscut doar de propunător) și votate de întreaga clasă. Au fost afișate 5 din cele mai votate lucrări, 
iar elevilor le-au fost oferite diplome.  

Un concurs literar (Zborul frânt al unei păsări) desfășurat în mod asemănător a fost realizat de 
Ziua păsărilor. Elevii au realizat scurte eseuri din care au fost selectate cele mai frumoase și originale 
și răsplătite cu diplome.  

Am realizat Revista „Flori pentru Pământ” ca o altă modalitate de implicare a elevilor în 
propria dezvoltare a creativităţii prin activități online. 

Pornind de la eseul: ”Când Pământul plânge...” în care se subliniază strigătul de ajutor al 
Pământului în faţa distrugerilor şi nepăsării omului faţă de natură, le-am sugerat să se gândească la 
diferite modalităţi de a-i atenţiona pe cei din jur asupra necesităţii protejării mediului în care trăim, 
pentru a-i sensibiliza faţă de durerea care se întâlneşte pe pământ şi de care este responsabil Omul. 
Elevii au făcut diferite propuneri. Printre propuneri a fost şi realizarea unei reviste care să cuprindă 
în paginile sale cât mai multe din propunerile colegilor.  

Pentru ca elevii să poată elabora o asemenea lucrare, am desfăşurat cu ei discuţii despre 
cerinţele specifice acestui proiect. 

➢ documentare privind aspecte ale poluării şi modalităţi de protejare a mediului împotriva 
poluării apoi realizarea de articole; 

➢ realizare unor desene, afişe, fluturaşi cu conţinut adecvat; 
➢ realizarea unor compoziţii originale - poezii, compuneri, povestiri;  
➢ curiozităţi despre natură din diverse publicaţii, de pe internet; 
S-a ales titlul revistei: „Flori pentru Pământ” din mai multe propuneri ale elevilor.  
Conţinutul revistei a fost grupat pe teme, fiecare purtând un mesaj sugestiv, astfel: 
- Cele dousprezece înţelepciuni ale pădurii; (maxime şi cugetări despre pădure) 
- Terra, planeta pe care trăim; (aspecte deosebite din tainele Pământului) 
- Mediul natural în primejdie; (articole prin care se semnalează tipuri de poluare) 
- Salvează-mă...! (Articole despre necesitatea ocrotirii mediului în care trăim)  
Pentru sfârșitul anului școlar vom realiza revista clasei care va cuprinde: 
-Gânduri din cei patru ani de școală,  
-Aspecte din viața de școlar,  
-Lucrări ale elevilor. 
Am îndrumat elevii să vizioneze diferite expoziții de artă indicându-le site-uri adecvate sau să 

admire și să aprecieze expozițiile cu lucrările colegilor realizate cu diferite ocazii. 
Pentru că jocul rămâne activitatea preferată la orice vârstă am căutat sau am realizat Jocuri 

distractive cu conținut didactic pe care le-am trimis elevilor. 
Astfel de activităţi au întregit activitatea educativă pe care am desfășurat-o în această perioadă, 

aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. 
Astfel, experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa 
de învăţare formală. Chiar și în condiții cu totul speciale (dictate de pandemie), elevii trebuie să devină 
capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să evolueze, să 
recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, 
utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, prin acțiuni practice, fie prin creaţie plastică.  
  



 
ACTIVITAŢILE EXTRAŞCOLARE – ÎNTRE ONLINE ŞI 

TRADIŢIONAL 
(NIVEL PREŞCOLAR) 

 
PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: MAGYAR RENÁTA 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LEŞMIR 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
Maria Montessori 

 Grădiniţa are rolul de a dezvolta copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, toate 
acestea pentru o mai buna integrare în societate.  

 Copiii prin activităţile educative, integrate în grădiniţă îşi dezvoltă abilităţile şi atitudinea de 
învăţare. Activităţile extraşcolare devin o completare a procesului de învăţare.Despre aceste activităţi 
Curriculumul de educaţie timpurie apărută în 2019 afirmă următoarele informaţii: 

„Activităţile extraşcolare se vor planifica şi desfăşura lunar, cu participarea părinţilor şi a altor 
parteneri educaţionali din comunitate (autorităţi locale, biserică, poliție, agenţi economici, ONG-uri 
etc.)” . Din păcate demersul acestor activităţi s-au schimbat cu apariţia pandemiei cauzat de virusul 
Sars Cov-19. Criza provocată de virus a impus continuarea demersului educativ în mediul 
online.Activitatea preșcolarilor este cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiindcă în 
perioada copilăriei expunerea prelungită în fața ecranelor are consecințe negative asupra dezvoltării 
armonioase a copiilor. Activitatea didactică în grădiniţa online chiar este o provocare, şi pentru 
educatoare, dar şi pentru părinţii cu copil preşcolar. Cu toate acestea, se pot realiza activităţi 
extraşcolare şi online, care sunt cele mai iubite activităţi de copii. 

Cu ocazia apropierii sărbătorilor pascale, pregătirile, obiceiurile trebuie transmise copiilor, 
fiindcă doar aşa, aceste obiceiuri vor trăi, şi vor fi date mai departe. Profesorii din învăţământul 
preşcolar trebuie să aleagă cele mai bune modalităţi de a ţine legătura cu părinţii. Acestea pot fi 
anumite grupuri din mediul de socializare, sau aplicaţii.  

Obiceiurile, pregătirile se pot transfera într-o activitate de învăţare, o activitate de dezvoltare a 
abilităţilor. Printre obiceiurile pascale se pot enumera vopsitul ouălor, care este într-adevăr 
semnificativ, distractiv pentru copiii preşcolari. Educatoarea 
are mai multe modalităţi de a lua legătura cu părinţii, şi mai 
multe modalităţi de a organiza activitatea extraşcolară în 
mediul online. Acesta are posibilitatea de a scrie sarcinile în 
mod asincron, dar poate să organizeze şi o întâlnire în mediul 
online, pe platforma folosită (Google classroom, Zoom, 
Facebook messenger grup)în mod sincron. Înainte de 
întâlnirea pe platformă copiii, împreună cu părinţii adună 
accesoriile de care o să au nevoie pentru activitatea 
extraşcolară. Aceste accesorii sunt : diferite frunze, flori colorate, ciorapi, aţă, coajă de ceapă roşie. 
Culegerea diferitelor frunze este o activitate distractivă pentru copii, bucuria de a găsi câte o frunză 
interesantă sau un gândac ciudat este de nedescris. La momentul întâlnirii, se organizează pregătirea 
ouălor, împachetarea acestora în ciorapi, iar la urmă aşezarea ouălor în apă. Activitatea este sincron, 
fiecare copil preşcolar este ajutat de părinte, dar şi educatoarea prezintă paşii activităţilor. Până când 



ouăle fierb, copiii pot realiza coşuleţe din hârtie, decorate cu iarbă. La urmă, după fierberea ouălor, 
fiecare preşcolar prezintă rezultatul obţinut. 

 Obiceiurile trebuie păstrate, astfel acestea nu dispar, şi nu vor fi uitate. Aceste activităţi sunt 
foarte importante în viaţa copiilor. Într-adevăr nu sunt ţinute fizic, dar interacţiunea cu părinţii are o 
importanţă mare în dezvoltarea lor. 

Activităţile extraşcolare au o importanţă majoră în programa preşcolarilor, dar şi şcolarilor, 
fiindcă îi scoate din monotonia zilnică şi totodată le oferă o experienţă de neuitat. 
  



 
MESERII INSPIRAȚIONALE, ACTIVITATE EXTRAȘSCOLARĂ 

VIRTUALĂ 
 

PROF. MAIER ANCA,  
COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI EMINESCU” PETROȘANI 

 
Activitățile extrașcolare au un rol extrem de important în dezvoltarea cognitivă și 

comportamentală a elevului, activând gândirea critică și stimulând implicarea tinerei generații in actul 
decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării responsabilităților sociale. Unul 
dintre obiectivele principale ale echipei române de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” în cadrul 
proiectului Erasmus + Prepare for future career, la care Colegiul din care fac parte a participat ca 
partener, a fost acela de a urmări, aplica și însuși modelele de bune practici oferite de alte două țări 
partenere în cadrul proiectului Erasmus ,,Prepare for future career”, și anume Lituania și Italia. În 
Lituania, țara coordonatoare a proiectului, pe parcursul activităților transnaționale din cadrul 
mobilității C2 ,,The relationship between educational institutions and work-force” s-a observat în 
mod special experiența bogată în practica în cadrul diverselor companii, iar în Italia, activitățile 
transnaționale din cadrul mobilității C3, Initiating Training Companies- Mock Companies – s-au axat 
în principal pe exerciții de formare și menținere a unei firme de exercițiu.  

Activitatea locală cu cel mai mare impact pe elevi a fost cea de ultima dată, care a avut loc în 
noiembrie 2020- Inspiring Professions. Datorită pandemiei, această activitate a avut loc în mediul 
online. După un chestionar trimis prin google forms referitor la profesiile pe care elevii, aflați în clasa 
a 12-a, ar dori să le urmeze, am aflat cu surprindere că aceștia aveau o serie de nelămuriri cu privire 
la anumite profesii, la calitățile și abilitățile necesare în anumite contexte. Cu toții au răspuns în 
chestionar că un mare impediment era imposibilitatea realizării activităților propuse inițial, anume 
Jobshadow Day, în cadrul anumitor instituții. Aceste activități au ca obiectiv orientarea în carieră prin 
care tinerii se familiarizează cu piața locurilor de muncă. Cum elevilor li s-au aplicat chestionare 
google forms pentru alegerea unui domeniu de muncă, în urma analizarii chestionarelor a rezultat că 
elevii doresc sa cunoasca în detaliu meseriile de it-ist, cercetător științific, veterinar, avocat. 

Am decis așadar, neputându-ne deplasa fizic pentru a-i întâlni pe profesioniștii din varii 
domenii, că o soluție utilă ar fi realizare unui atelier online, unde să fie invitați specialiști în domeniile 
mai sus menționate, care să răspundă la întrebările tinerilor și să le vorbească despre profesiile lor și 
mai ales, cum decurge o zi de muncă obișnuită.  

Activitatea s-a desfășurat pe zoom, și a fost un real success. Astfel, elevii și-au putut face o 
vedere de ansamblu asupra meseriilor respective, și au fost mulțumiți de răspunsurile date de 
specialiști, declarând ulterior că au considerat discuțiile și activitatea per total extrem de utilă. 

Impact: activitatea a fost prezentate în ședință profesorală, iar elevii din școlile partenere în 
cadrul proiectului Erasmus au aflat despre ele de la colegii lor din proiect, tot online, în cadrul unor 
întâlniri virtuale cu partenerii. Toți elevii din grupul țintă, împreună cu profesorii, au dat un feedback 
pozitiv. 90% au răspuns în chestionarul aplicat ulterior că experiențele lor au fost foare folositoare. 

 

 
  



 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR:  
MAIER ANDRADA VICTORIA 

 
În contextul pandemiei ca și educatoare am învățat să mă adaptez din mers pentru a desfășura 

activități online de calitate și interactive, care să aibă ca scop atât socializarea, cât și învățarea. Pentru 
aceasta, am utilizat platforme noi, instrumente digitale, dar și lecții și activități interactive pe 
platforme precum: Zoom, Kinderpedia, Livresq, Jigsaw Planet, Wordwall, ChatterPix Kids, etc., 
pentru a putea ține copiii conectați, pentru a-i atrage și pentru a încerca de fiecare dată activități noi 
și interesante. 

Platformele Kinderpedia și Zoom 
Începând cu luna noiembrie 2020, grupa mea “Buburuzele” s-a transferat pe platforma 

Kinderpedia (www.kinderpedia.co), care s-a dovedit de mare ajutor pentru ceea ce au însemnat 
activitățile mele cu preșcolarii, având integrată și platforma Zoom (www.zoom.com) de pe care 
generam întâlnirile online cu preșcolarii. Câteva informații utile primite de la echipa tehnică a 
platformei: 

1. Kinderpedia, este o soluție dezvoltată în România, de programatori români cu investiție 
elvețiană, care are clienți în acest moment în 8 țări. 

2. Kinderpedia este una dintre soluțiile agreate de Ministerul Educației și Cercetării, 
Kinderpedia a semnat un protocol cu MEC (8736/ 19.03.2019) prin care pune soluția de management 
educațional la dispoziția instituțiilor publice. 

3. Kinderpedia este GRATUITĂ pentru instituțiile publice, fară nici o obligativitate 
contractuală sau clauze ascunse. Conform protocolului, 11 module agreate de minister ca fiind 
module suficiente pentru învățarea la distanță (online) au fost puse la dispoziție gratuit instituțiilor 
publice, fără termen de expirare (pe viață). Tot conform protocolului, celelalte module sunt gratuite 
până la finalul anului.  

4. Kinderpedia este o platformă 100% conformă cu legile GDPR, iar acest lucru este asumat 
de către NOI, nu de către furnizorii de telefonie sau alți intermediari cu interese financiare.   

(Daniel Rogoz, co-fondator Kinderpedia) 
Pentru a putea desfășura activități pe Kinderpedia, trebuie să vă creați un cont de profesor, dacă 

sunteți profesor. Dacă întreaga unitate de învățământ dorește să lucreze pe platformă, este mai eficient 
ca directorul acesteia să creeze un cont de manager pentru unitatea sa de învățământ și apoi conturi 
individuale pentru profesori. Pasul următor este crearea claselor, repartizarea profesorilor la clase și 
apoi introducerea copiilor de către profesor – crearea conturilor copiilor. Pentru grădiniță, deoarece 
preșcolarii nu au adrese de mail, se creează conturi doar pentru părinți. Atât copiii, cât și părinții au 
avut un profil pe platformă. Părinții, fie și-au instalat aplicația pe telefon/ tabletă, fie direct pe 
calculator/ laptop. 

Astfel, videoconferințele erau programate și generate direct din Kinderpedia de către mine. De 
asemenea, profesorul poate evalua și oferi note/ calificative/ emotiocon.  

Aplicația m-a ajutat să substitui în mare măsură activitatea directă din clasă, deoarece mi-a 
permis crearea unui orar de lucru, realizarea prezenței zilnice, postarea de activități, fișe de lucru, 
filme, materiale, chestionare pentru părinți și alte resurse educaționale. Pot fi încărcate resurse 
materiale și informaționale sau materiale video pentru copii de pe YouTube sau Vimeo. 

Aplicația poate genera automat rapoarte de activitate ale profesorului, ale elevilor, în funcție de 
prezență, de videoconferințele create. De asemenea există și un Live Chat, unde puteți vorbi prin 
mesaje cu părinții/ copiii sau cu alți profesori. 

În ceea ce privește platforma Zoom, ea este utilă pentru realizarea videoconferințelor cu 
preșcolarii. Aceasta constă în deținerea unui cont pe platformă și programarea lor fie din Kinderpedia 

http://www.kinderpedia.co/
http://www.zoom.com/


(pentru profesorii care au cont și o utilizează), fie direct de pe site-ul www.zoom.us. Prin intermediul 
opțiunii de Share screen (partajarea ecranului calculatorului), prin care le prezentam copiilor 
materiale create de mine (PPT-uri, CD-uri educaționale interactive de exemplu), site-uri (eu am 
partajat YouTube, Jogsaw Planet etc). De asemenea, există și opțiunea de whiteboard, pe care copiii 
pot scrie, desena, etc. Acestea două opțiuni (share screen și whiteboard) pot fi folosite și de profesor, 
dar și de către copii, dacă profesorul le acordă permisiunea selectând Multiple participants can share 
simultaneously.  

Zoom oferă posibilitatea înregistrării video și audio a videoconferințelor, are un Chat unde se 
poate discuta, unde se pot trimite link-uri sau documente etc, dar și o listă cu toți participanții prezenți 
la videoconferință. O sesiune de videoconferință durează 45 minute fără abonament. Înainte cu 10 
minute de expirarea timpului, Zoom afișează pe ecran o notificare în acest sens și un cronomentru. 

Pentru mine, Kinderpedia a reprezentat una dintre cele mai eficiente platforme de lucru, alături 
de Zoom, deoarece a reprezentat singurul mijloc prin care puteam lua contact cu copiii, ne puteam 
vedea și auzi în timp real, virtual. 
  

http://www.zoom.us/


 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE A FI ȘI A NU FI 

 
 MAIER ELISABETA TEODORA 

LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD, JUDEȚUL SATU MARE 
 
 Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. Acest segment al educației a fost pe deplin văduvit de adevărata sa natură în 
timpul pandemiei. 

Activitățile extrașcolare care mi-au lipsit cu desăvărșire în această perioadă au fost excursiile. 
Deși această afirmație vă duce poate cu gândul la un profesor de geografie sau educație fizică, însă 
sunt profesor de limba și literatura română, iar vizitele tematice la diferite case memoriale sau în 
natura muză pentru toate geniile literaturii române și nu numai, au reprezentat activitățile preferate 
de elevii mei. Nu am putut să mă lipsesc total de ele, așa că am apelat la excursii virtuale. Am călătorit 
cu ajutorului internetului, a materialelor valoroase pe care le am găsit pe youtube sau în arhiva 
personală și a bogatei noastre imaginații. Am ajuns pe meleagurile marelui romancier Rebreanu, am 
vizitat biserica din Pripas, unde slujea preotul Belciug și am aflat o serie de informații noi. Am poposit 
apoi la Coșbuc, Andrei Mureșanu, Octavian Goga. Totul în câteva ore. Am identificat avantaje- am 
ajuns repede la destinație, am utilizat resurse minime de combustibil și energie, am redus costurile la 
maxim!  

Pe de altă parte alternativa excursiei virtuale are și mari dezavantaje! Elevii au fost privați de 
călătoria cu autocarul în timpul căreia socializau, cântau, trăiau emoția de a se așeza alături de un 
anumit coleg…sau emoția răului de mișcare. Odată ajunși la destinație pășeau pe același pamânt pe 
care eroul lor frust- Ion îl sfărâma în palme dornic de stăpânire. Pășeau pe același prag pe care a trecut 
și autorul versurilor anterior memorate-În vaduri ape repezi curg…..!  

O mare parte din activitățile extrașcolare sunt dedicate concursurilor, festivităților. Am 
organizat în ianuarie 2021 un concurs online dedicat poetului nepereche, Mihai Eminescu, dar și aici 
latura emoțională, a suferit cele mai multe modificări. Tracul scenei a fost înlocuit de tracul camerei, 
dar emoția nu este aceiași și nici rezultatul. Pe scenă se cântă odată, atunci în ziua concursului. Online 
filmez și am oportunitatea recurenței până la rezultatul scontat. 

Cele mai interesante activitați extrașcolare online mi s-au părut cele dedicate elevilor de 
învățamânt primar. Aici paleta este deosebit de ofertantă pentru diverse activități de petrecere a 
timpului liber, de a creea diverse obiecte, ateliere de creație, spectacole de teatru(urmărite bineînțeles 
online). 

Consider că cel mai important este să nu renunțăm. Să ne reinventăm de fiecare dată și să ne 
adaptăm indiferent de situația în care suntem puși. În acest mod devenim învingători și vom reuși să 
conturăm forma cercului- a perfectabilității spre care tindem în educația discipolilor noștri, indiferent 
de vârsta lor. Să nu uităm că acţiunile educative plasate în cadrul educației nonformale(extrșcolare) 
sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană. 
Timpul extraşcolar a fost caracterizat drept „libertate sub control instituţional”. Timpul liber se 
caracterizează prin alegerea liberă şi eliberarea de sub obligaţiile instituţionale, caracterul dezinteresat 
al activităţilor; caracterul personal, întrucât încurajează virtuţile dezinteresate. Dintre funcţiile 
timpului liber, pot fi amintite: funcţia de relaxare, de destindere, care constă în posibilitatea de 
refacere a organismului după activitatea de bază, funcţia de distracţie, care se realizează prin delectare 
şi amuzament generând un tonus optimist; funcţia educativă, de dezvoltare, care se concretizează în 
îmbogăţirea vieţii spirituale şi dezvoltarea personalităţii, formarea capacităţii de autoorganizare a 
unui stil de viaţă elevat, stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului participativ. Astfel prin natura 
lor activitățile extrșcolare oferă organizatorului oportunitatea libertății. Pentru succesul acestora 
trebuie să respectăm principiul adaptabilității, căci așa cum spunea Maria Montessori: 



“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
  



 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
MAIOR CRISTINA DIANA- PROF. ÎNV. PRIMAR- CLASA A II-A B,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE FERDINAND” –SIBIU 
 
Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de la școală, ci 
au nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, lucru în 
echipă, optimism, creşterea sentimentului de încredere în forțele proprii, creşterea stimei de sine . 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 
descopere plăcerea de creație. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună, cu însufleţire 
şi dăruire alături de colegi sau prieteni, creându-și echipe, grupuri în care se pot afirma ca și lideri- 
de ce nu??? 

Vă prezint câteva activități extrașcolare, realizate în cadrul școlii( din cauza pandemiei de 
coronavirus), realizate de elevii mei, in acest an școlar 2020-2021, copii din clasa a II-a B, de la 
Școala gimnazială „ Regele Ferdinand” din Sibiu. Aceste activități au adus multe zâmbete pe fețele 
copiilor, multă încredere în forțele lor, socializare în cadrul grupului de lucru, întărirea relațiilor de 
colegialitate și, mai ales COMUNICAREA între colegi, lucru cel mai important de care au dus lipsă 
în acest an „ altfel”. 

ZIUA APEI- 22 MARTIE 2021 
„Albinuțele vesele” din clasa a II-a B, au realizat desene, vizionat PPT despre importanța apei, 

au compus poezii, au creat un ciorchine cu informații pe care ei le cunosc despre apa ( „ La ce ne 
gândim când spunem cuvântul „apa”? ). 

 

 
 
ZIUA POLIȚIEI ROMÂNE- 25 MARTIE 2021 
Elevii clasei s-au pregătit cu desene, au creat poezii, au pregătit un mesaj de mulțumire pentru 

polițiștii români pe care l-au transmis unui echipaj de poliție rutieră care ne-a vizitat la școală în urma 
unui apel la 112.  

Reacția copiilor a fost: WOW ! A venit Poliția !!! 

 



 
ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI- 27 MARTIE 2021. 
Elevii clasei a II-a B s-au pregătit și pentru această zi și au creat un moment de teatru, desene, 

idei așternute pe tablă despre ce cred ei că înseamnă Teatrul și ...au trimis desenele și momentul teatral 
celor două teatre importante din Sibiu, cu care ne mândrim de câte ori avem ocazia: Teatrul Național 
„Radu Stanca” și Teatrul de Copii „ Gong”. Mare le-a fost mirarea managerilor teatrelor deoarece nu 
se așteptau la un asemenea cadou . 

 
Pentru copii aceste experiențe i-au făcut să se simtă utili, importanți, mesageri de iubire și 

recunoștință, să simtă că cineva le recunoaște munca, efortul depus și implicarea.  
COPIII : „ – Doamna, ce bine e să faci surprize !” 
Zâmbetul și fericirea de pe chipul lor a spus TOTUL !!! 
Elevii clasei a II-a B, de la Sibiu, vă mulțumesc că ați citit aceste rânduri . 

  



  
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
MAJOR GHEORGHINA 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MARCA 

 
 Societatea de-a lungul timpului a trecut prin multe schimbări. Caracteristicile societății actuale 

au schimbat radical rolul și importanța școlii. Până nu demult școala era singura instanță cu rol 
educativ la nivel social. Oamenii au mai putut achiziționa cunoștințe din diferite biblioteci sau abilități 
în diferite ateliere.  

 În zilele noastre societatea așteaptă ca școala să pregătească absolvenți apți pentru integrare 
profesională și socială. De aceea școala trebuie să își dezvolte oferta educațională în funcție de profilul 
absolventului solicitat de societate și de viața profesională. În acest context, oferta de educație 
”altfel”, de activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare deopotrivă trebuie dezvoltată în 
acord cu așteptările elevilor și cu nevoia de cunoaștere a acestora.  

 Activitățile extracurriculare sunt cele care nu intră în domeniul curriculumului oficial, dar au 
finalități menite să susțină în mod direct dezvoltarea competențelor promovate prin programele 
școlare. Au caracter complementar activităților de învățare realizate la clasă, urmăresc lărgirea și 
adâncirea informației și cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaștere. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.  

Scopul activităţilor extraşcolare este: dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 
 • activităţi de educaţie intelectuală; 
 • activităţi culturale;  
• activităţi sportive; 
 • activităţi artistice;  
• activităţi de educaţie morală.  
Educația prin activități extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 

optime dintre interese, talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viață civilizat și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

 Tipurile de activități extracurriculare care formează profilul moral al elevilor, în perspectiva 
educației democratice, sunt variate: programe interactive, concursuri pe diferite teme, întâlniri cu 
specialiști din diverse domenii, vizionarea/audierea unor emisiuni de televiziune/radio, dezbaterea 
unor articole de presă, vizite și excursii, ateliere de lucru etc. 

Din anul 2020 demersul procesului instructiv-educativ s-a schimbat, orele sunt susținute tot mai 
mult cu ajutorul tehnologiei. Cadrele didactice sunt puși în situația să găsească modalități de a 
organiza și activități extrașcolare altfel, de a lucra online cu elevii și în cadrul acestor activități.  

Astfel și activitățile extrașcolare binecunoscute și înșirate mai sus, putem să susținem cu 
ajutorul tehnologiei, folosind diferite aplicații, materiale video etc. Copiii s-au apropiat déjà mult de 
tehnologie, de la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente. Tehnologia a 
devenit tot mai importantă în viața de zi cu zi, copiii sunt ușor atrași de prezența ei, ce trebuie folosit 
spre binele lor. 

Programul cel mai îndrăgit din perioada ”Școala altfel” a fost excursia. Acum elevii pot să-și 
îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice prin vizite virtuale. O selecție impresionantă de muzee internaționale ”și-a deschis 



porțile” în această perioadă. Totodată Google Earth oferă posibilitate de călătorie virtuală. Este o 
activitate potrivită pentru micii exploratori.  

O temă binevenită în această perioadă este ”Cum să ne protejăm sănătatea și să ferim de bolile 
virale, inclusive COVID”. Pe lângă vizionarea materialelor video putem lansa un proiect pe această 
temă, unde elevii împărțiți în echipe realizează un poster cu aplicația Posters Maker sau Canva. 

O altă temă ar fi ”Prețuim apa”, unde elevii împărțiți în echipe folosind aplicația Padlet 
realizează proiecte pe această temă. Alte teme ar fi de exemplu: ”O lume fără violență”, ”Fără violență 
în școala mea”, ”Telefoniada”, Generația digital”, etc., unde cu ajutorul diferitelor aplicații elevii în 
colaborare crează și totodată participă la concurs între clase. 

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. Deaceea putem organiza activități de programare online cum e aplicația SCRATCH, unde 
elevii pot însuși bazele programării și se pot bucura de produse vizuale prin care crește aprecierea de 
sine. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor precum sunt științele. Dacă cele din 
urmă îl ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. De aceea e 
important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește 
mai mult. Cu ajutorul tutorialelor de pictură copiii pot învăța pas cu pas tainele picturii. Cu ajutorul 
aplicației StopMotion sau a altor aplicații putem crea și noi tutoriale de arte plastice sau abilități 
practice pentru ei. 

La activitatea online creativ, de graphic designer elevii pot învăța să creeze propriul site, să 
editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum lumea lor. Pentru că ei doresc să-și unească 
talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două lumi, fără niciun impediment pot dezvolta 
competențele necesare unui graphic designer. 

Posibilitățile de a crea activități extrașcolare și în mediul online este nelimitat. Există o 
deschidere a școlii românești, către acest tip de activități, o nevoie de completare a curriculumului 
formal cu altceva care să lasă școala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi și să facă pe elevi să 
trăiască ”bucuria de a învăța”. Astfel fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai 
evident faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își 
are rolul și locul binestabilit în formarea personalității tinerilor. 

 
 
Bibliografie 
1.Cernea, Maria, ”Contribția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ, în ”Învățământulprimar” nr. 1 2000”, Ed. Discipol, București; 
2. Crăciunescu, Nedelea, ”Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii ciclului 

primar, în ”Învățământul primar” nr. 2, 3/2000”, Ed. Discipol, București 
3.D., Ionescu, R.Popescu, ”Activități extrașcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de 

competențe cheie la copii și tineri”, Editura Universitară, București, 2012; 
4.Ionescu, M., Chiș, V., ”Mijloace de învățământ ș i integrarea acestora în activitățile de 

instruire și autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2001; 
5. Jinga, Ioan, Istrate, Elena, (1998), ”Manual de pedagogie”, Editura ALL, București; 

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

AUTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR MALACU NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE” TÂRGU JIU 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. 
 Educaţia, definită în termini foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura 

o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspect pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

 În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul realizării 
acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea 
realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși 
se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară 
a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, 
relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulți parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 
părți decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinții, aceștia sunt încurajați să ia parte la planificarea și 
derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare și o eficiență sporită. 
Astfel, părinții au posibilitatea să-și cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viața de 
grup, pot înțelege mai bine rolul lor educativ.  

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la 
activitățile propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație 
devine astăzi un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării 
educaționale și personale a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea 
multe probleme în evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă 
această cooperare adecvată, elevul va evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se 
va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala 
și este nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin 
urmare, școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și 
necesitatea unei relații cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini 
funcția eficient și complet. 

Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituțiile educative și familie putem aminti:  



➢ înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării școală –familie;  
➢ creșterea gradului de implicare a părinților în toate activitățile școlare și extrașcolare;  
➢ schimbarea mentalității neadecvate a unor părinți față de școală;  
➢ cunoașterea de către părinți a posibilităților și nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  
➢ învățarea unor deprinderi și tehnici de muncă intelectuală sub formă de activități comune 

elevi – părinți – cadre didactice.  
Majoritatea părinților au nevoie de informații de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 

informați despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor și doresc să fie 
implicați în luarea deciziilor. Părinții vor să fie la curent cu progresele copilului.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinții este esențial ca:  
✓ părinții să fie priviți ca participanți activi, care pot aduce o contribuție reală și valoroasă la 

educarea copiilor lor;  
✓ să se recunoască și să se valorifice informațiile date de părinți referitor la copii;  
✓ părinții să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  
✓ responsabilitatea să fie împărțită între părinți si educatoare;  
✓ părinții să facă parte din comitetele de părinți;  
✓ să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmărească în mod regulat progresul 

copiilor lor;  
✓ să ia parte, să sprijine activitățile extrașcolare organizate împreuna cu educatoare.  
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

 Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Atunci când prinții simt că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea 

copilului și a școlii. În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are profesorul. El poate să 
orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere și de acțiune.  

O educație adevărată și reală se fundamentează în familie și se continuă în grădiniță și școală.  
O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot 

felul care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. Ideile activităților concrete care 
au contribuit sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale 
părinților cu tutori, ateliere de lucru, coexistență după școală, să transmită pliante și broșuri părinților, 
acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, 
discuții personale, grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 



Aceste activități extrașcolare au avut o importanță neașteptat de mare în rândul părinților care, 
au încercat relații noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-și schimbe radical, în mod pozitiv, 
atitudinea față de școală. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operațional, practic, mentalitatea, dând oportunitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se 
supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip 
de activitate, să-și cunoască elevii, să le influențeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai ușor și 
mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a 
temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care dispune clasa 
de elevi . 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 
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ȘCOALA ALTFEL, DE ACASĂ! 

 
MALIȚA ADRIANA,  
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LIC. TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, 

ARAD 
 
CUM SĂ NE FACEM SINGURI RĂSADUL CU FLORI DE PRIMĂVARĂ 
Grup țintă: copii cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani, părinți, bunici 
 
La bloc sau la casă, amenajăm în preajma sărbătorilor pascale grădina sau jardinierele de la 

balcoane. Pentru o mai bună cunoaștere a modului în care cresc și se înmulțesc plantele, folosind 
cunoștințe învățate la lecțiile de Științe, dar și pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc, a abilităților 
practice și pentru o relaționare armonioasă dintre părinți, bunici și copii/nepoți, putem să cultivăm 
propiile răsaduri de plante decorative, pe care să le plantăm direct în pământ sau în jardiniere, peste 
o lună. Resursele de care avem nevoie sunt cele pe care le găsim în casă sau în curtea noastră și pe 
care cei mai mulți dintre noi le aruncă. 

MATERIALE NECESARE: cofraje, lădițe/cutii de carton sau din lemn, substrat pentru plante 
de apartament, pietricele, nisip, folii de la sacoșe de polietilenă, semințe de plante decorative colectate 
de la florile din anul precedent sau achiziționate de la magazinele de specialitate, scobitori, etichete 
personalizate realizate manual sau la imprimanta calculatorului personal, bandă dublu adezivă etc. 

Etapele de lucru 
În lădițe sau cutii din lemn/plastic pe care le identificăm acasă, se așează folii din polietilenă 

sau din sac PVC, cu rolul de a reține apa, se așează cofrajele în vederea realizării răsadniței pentru 
germinarea semințelor de plante. 

Solul adecvat se pregătește din pământ achiziționat de la magazin sau din gradină (acesta din 
urmă se va usca în cuptor în prealabil pentru a distruge eventualii dăunători). Pământul se va amesteca 
cu puțin nisip și, facultativ, cu pietricele adunate din grădină. 

Substratul astfel pregătit se va presăra în spațiile cofrajului până la umplere aproape completă, 
apoi se va așeza câte o sămânță de plantă, după preferință, una câte una în fiecare locaș al cofrajului. 

Se completează locașurile cofrajului cu un strat foarte subțire de pământ, se stropește cu puțină 
apă și se acoperă cu o folie de plastic, transparentă. Se lasă la germinat 2-3 săptămâni. În funcție de 
temperatura atmosferică răsadnița se va uda și se va verifica la două sau trei zile, urmărindu-se 
întregul proces de transformare și creștere a micuțelor plante. 

Din scobitori se fac suporturi pentru etichetele răsadului, cu numele plantelor însămânțate. 
Acestea pot fi realizate prin desenarea pe hârtie colorată a florilor plantate și numirea acestora în 
limba română, latină, precum și în alte limbi străine. Vom învăța, astfel, cuvinte noi și vom avea o 
evidență a plantelor din răsad. 

După ce semințele vor sparge crusta de pământ, evoluția plantei poate fi fotografiată periodic, 
pentru o observare atentă. Este de menționat faptul că o creștere foarte rapidă într-un loc mai puțin 
luminos va face ca micuțele noastre plante să capete un aspect etiolat, nedorit. De aceea răsadnițele 
vor fi așezate într-un loc care să asigure condițiile unei sere. Se pot planta semințe de busuioc, 
condurași, mușcate (geranium), crăițe, plante aromate etc. 

 După 3-4 săptămâni, cofrajul se va tăia element cu element, putându-se planta direct în locul 
dorit (în florăria casei sau în jardiniera de la balcon), cofrajul fiind biodegradabil. 



 
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN PANDEMIE DE LA PROVOCARE LA 

BUNE PRACTICE 
 

EDUCATOARE MAN VERONICA  
 GRĂDINIȚA CU P.P. „CĂSUȚA CU POVEȘTI” ZALĂU 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru copii 

dar chiar și așa se pot organiza activități online gândite special să le dezvolte personalitatea, 
inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui. 

Pandemia și activitatea din acestă perioadă ne-a provocat la a descoperi noi metode și modalități 
de a gândi organizarea activităților cu copii, astfel încât să rămânem uniți, să rămânem împreună și 
încercăm ca și în aceste condiții, online și fizic să ne pastrăm starea de bine. Ne-am grupat în jurul 
evenimentelor, le-am privit ca oportunități de desfășurare a activităților extracurriculare într-un mod 
deosebit și plăcut și am avut ocazia să învățăm și să punem în aplicare noi experiențe. am ilustrat, pe 
scurt, câteva din activitățile noastre (educatoare, copii, părinți)  

Ziua Internațională a Păsărilor . S-au organizat activități specifice pe durata unei săptămâni, la 
gradiniță și acasă. Copiii s-au familiarizat cu aspect din viața păsărilor, de la cele mai cunoscute( 
păsări de curte, păsări călătoare, porumbei vrăbii, turturele etc), s-au implicat în activități practice 
(hrănirea păsărilor, au obesrvat păsările în mediul lor de viață, au aflat curiozități, au urmărit filme 
educative adecvate vârstei lor, s-au implicat în jocuri, au învățat cântece, jocuri cu text și cant, poezii 
etc) de asemenea copiii au împărtășit între ei activitățile desfășurate cu familia. Aspect din activități 
au fost surprinse în poze și filmări și au fost postate pe pagina grădiniței 

Global Money Week. Cunoscând faptul că educația financiară trebuie începută de la cea mai 
fragedă vârstă, am marcat marcat acest eveniment prin organizarea de activități diverse, unele cu 
ajutorul softului „De la Joc la educație financiară„ și am arătat copiilor cum putem economisi, 
confecționând marțișoare pe care le-am vândut, banii i-am adunat în pușculița cu economii și ne-am 
cumpărat o carte cu povești pentru biblioteca grupei.Copiii s-au bucurat de primirea diplomelor, 
pentru participare în proiect. 

Citește-mi 100 de povești. Implicându-ne în acest proiect am achiziționat pentru grupă cărți noi 
și le-am oferit copiilor momente încântătoare de poveste, aam avut și invitași care au citit cu voce 
tare împreună cu copiii. O parte din actișitățile de acest fel au fost postate pe pagina grădiniței. 

Sărbătorile tradiționale. În preajma sărbîtorilor de Paște și de Crăciun, La grădiniță și acasă 
copii s-au pregatit cu produse tradiționale, au învățat semnificația acestor sărbători, au confecționat 
felicitări pentru cei apropiați, au colindat și au jucat roluri, au împărtășit între ei cum sărbătoresc 
fiecare, aceste evenimente, în familie. 

Pentru perioada in care am lucrat exclusive online am găsit modalități de a-i provoca pe copii 
în desfășurarea de activități plăcute, distractive și educative. 

Teatru pentru copii. Copiii au vizionat online piese deteatru pentru copii, cu echipa de treatru a 
grădiniței consttiutuită din educatoare. A fost o încântare să urmărească piesele jucate și să-și 
recunoască educatoarele devenite actori. 

Am creat jocuri pe platformele worwall, jigzau puzzle, learning app :„ Roata emoțiilor”, ”Caută 
perechea”, „Alege și grupează darurile toamnei, ”„Așază în tablou fiecare formă rotundă la culoarea 
indicată”, „Ordonează imaginile respectând succesiune momentelor din poveste”, pe care le-am 
distribuit pe platform Google Classrom, iar părinții ne-au confirmat plăcerea cu care copii s-au jucat, 
exersând și valorificând cunoștințele și deprinderile dobândite, dar și abilități de utilizare a jocurilor 
educative pe tablet, laptop sau telefon. 

Toate aceste activități, bazate pe strânsa colaborare cu familia, ne-au demonstrate ca se poate 
și le considerăm exemple de bune practice. 
  



 
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, MĂNĂILĂ VIORICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ŞT. O. IOSIF”, TECUCI 
 
Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 

sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de elev, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, elevul va căuta unul în 
afara familiei, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe elev mai responsabil, 
iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități 
extracurriculare ajută elevul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă 
prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul elevilor care întâmpină dificultăți 
de comunicare cu colegii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât elevii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri 
în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă. Cu prilejul 
zilei de 1 Decembrie am sărbătorit împreună cu elevii ziua naţională a României realizând un 
padlet https://padlet.com/vioricamanaila/cj6rp6rl2zsgrkyf,  

 Tot cu ajutorul padletului am desfăşurat şi Serbarea de Crăciun. 
https://padlet.com/vioricamanaila/ebc5mgd84sqa9pf 

 La aceste activităţi au fost invitaţi şi părinţii clasei. Activităţile desfăşurate au urmărit să 
mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea 
acestuia în scop academic.  
  

https://padlet.com/vioricamanaila/cj6rp6rl2zsgrkyf
https://padlet.com/vioricamanaila/ebc5mgd84sqa9pf
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. MANCIU ADRIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN LALESCU” REȘIȚA 
GRĂDINIȚA P. N. DOMAN-STRUCTURĂ 

 
Procesul educaţional, din grădiniţă, presupune şi forme de activitate didactică complementară 

activităţilor obligatorii, activităţile extrașcolare, care urmăresc consolidarea cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor primite în cadrul activităţii didactice, atrag copilul la integrarea în viaţa 
socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta, la formarea 
personalităţii copilului. Acestea sunt activităţi, ce pot fi desfăşurate în grădiniţă sau în afara ei . 
Activităţile extrașcolare au un caracter atractiv, preşcolarii participând într-o atmosferă de voie bună, 
optimism, cu însufleţire şi dăruire . Ele pot avea conţinut cultural, artistic, ştiinţific, tehnico-aplicativ, 
sportiv .  

Activităţile extrașcolare, pot avea forme foarte variate: sărbătorirea zilei de naştere a copiilor 
în grădiniță, vizionarea unor spectacole, excursii, concursuri sportive, activități în natură, diferite 
activități realizate în parteneriat cu comunitatea, ș.a.m.d.  

Una dintre activitățile extrașcolare, îndrăgite de copii este excursia, care reprezintă un mijloc 
didactic de mare importanţă, în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului, oferă copiilor 
posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască, în mod direct, o mare varietate de aspecte din 
natură și mediul social . Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea 
pentru natură, pentru frumusetile ei, stimulează curiozitatea şi dorința de a o proteja .  

Pe perioada cursurilor online, activitățile extrașcolare, la preșcolari, au avut de suferit . Am 
încercat să pornim într-o excursie virtuală prin Dino Parc, din Râșnov, prin portul Constanța și la 
Disneyland. Le-am trimis copiilor, filmulețe de pe Youtube, pe care le-au vizionat împreună cu 
părinții. Copiii au fost foarte impresionați de ceea ce au văzut și am primit un feed-back pozitiv. 

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările 
pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică, la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens: Ziua mamei, 
Ziua copilului, Sfârşit de an, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua Europei, Carnaval. 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor, contribuind la 
dezvoltarea lor armonioasă. Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie 
şi participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării spectacolului. Serbările sunt momente 
de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi, ca momente de neuitat, în viaţa fiecăruia. 

Serbările desfășurate, în online, sunt destul de greu de realizat cu preșcolarii, dar cu ajutorul 
părinților pot fi realizate . În acest an școlar, Moș Crăciun a sosit la noi, virtual. Fiecare părinte a 
filmat momentul sosirii acasă, a lui Moș Crăciun, filmărilerile au ajuns la mine și am făcut un colaj 
cu acestea, pe care l-am postat pe grupul clasei. Copiii și părinții au fost bucuroși, fericiți la vizionarea 
colajului. Așa, nu a trecut neobservată sosirea Moșului ! 

Prin organizarea unor activități cu caracter sportive, copiii câștigă încredere în sine, se 
promovează fair - play-ul competiţional, iar cei mici participă cu multă plăcere la aceste activități. 

Atunci când părinţii, copiii şi membri comunităţii se consideră parteneri în educaţie, se creează 
în jurul lor o comunitate de suport, care funcţionează eficient. Parteneriatele sunt o componentă 
esenţială în organizarea activităților extrașcolare .  

Anul acesta școlar nu am putut desfășura activități în parteneriat, datorită restricțiișor, dar când 
acestea vor dispărea și ne vom întoarce la normalitate, vom relua activitățile cu care am fost obișnuiți. 



Activităţiile extrașcolare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, la « 
sudarea legăturii » dintre cei mici. Îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup ! 

 Potenţialul larg al activităţilor extrașcolare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi 
pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase  

În concluzie, putem spune că activitatea extrașcolară este o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție ! 
  



 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLLINE 
 

EDUCATOARE, MĂNCUȚ MARINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 - MANGALIA 

 
 De-a lungul istoriei, omenirea a cunoscut, la început, ceea ce numim cultura orală, apoi cultura 

scrisului, o scurtă perioadă a culturii vizuale, după care, foarte recent, au apărut nişte tehnologii 
revoluţionare care le-au contopit pe toate, dezvoltându-se astfel niște mijloace de comunicare de cu 
totul alt ordin, pe care le numim „digitale”.Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe 
ori plictisitoare și stresante pentru un puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi 
și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la alta. Chiar și așa, ne putem orienta spre unele cursuri 
online gândite special să-i dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod 
distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui.Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea 
copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop 
academic. Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității 
sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă. 

 În cadrul unor activități copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și diverse abilități 
interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. 

 În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare.Un exemplu clar de asfel de 
activități le pot înșirui mai jos. 

Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Pentru un copil pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii, despre Univers și 

planeta noastră există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități 
extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. 
Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în 
online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele. Atelierele de 

arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult 
.De aceea e important să-i oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
ce i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperim că ai 
în familie avem un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena 
comediei. 

 3. Activități extrașcolare de turism virtual  
 Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Copilul trebuie ajutat să-și 

îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice. Se pot vizita în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale 
care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online.  

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, putem explora alături de 
copii un muzeu nou sau o grădină zoologică și putem transforma această “excursie virtuală” într-una 
educativă.Astfel combatem lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

4.Cursuri de graphic design 
O altă activitate online creativă, dar care îi va fi copilului cu adevărat utilă în viitorul apropiat. 

Descoperă viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de profil, unde poate învăța să 
creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum lumea lui.  



Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două lumi, 
copilul poate dezvolta fără nici un impediment competențele necesare unui graphic designer în 
această perioadă de distanțare socială. 

5. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
În cazul în care preferăm ceva mai convențional, putem să ne descărcam aplicații pe calculator 

sau tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de 
clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate 
(spaniolă, italiană, japoneză).  

 Impactul unei astfel de activități lingvistice?  
Copilul va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în 

străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau 
mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de 
cultură care îl poate duce departe, acolo unde își dorește.  

 În concluzie putem spune că cele prezentate mai sunt reprezintă o parte din modalitățile de 
realizare a activităților extrașcolare în învățământul online. 

 Pandemia ne-a transformat rutina pe care o aveam în ceva cu totul neașteptat, nou, care 
presupune, pe lângă respectarea măsurilor de siguranță și protecție, activități desfășurate virtual. 

Paradoxal, deși militam cu toții pentru ținerea copiilor departe de gadget-uri, suntem nevoiți să 
le folosim, iar copiii petrec mult timp in mediul online din necessitate. 

 
 Așadar, cum facem astfel încât să nu devină dependenți de internet ? 
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Pentru o mai bună desfăşurare a relaţiei dinte familie şi grădiniţă, familia trebuie să comunice 

frecvent cu educatoarele, să participe la activităţile pe care educatoarele le desfăşoară: şedinţe cu 
părinţii, difierite evenimente festive ce se organizează la nivelul grădiniţei: serbări, sărbători, lecţii 
deschise, etc, consilierea părinţilor, vizite la domiciliu. Pentru o colaborarea cât mai bună, familia 
trebuie să participe la şedinţele părinţilor organizate de educatoare şi să respecte regulile impuse de 
către educatoare în creşterea şi educarea copiilor. Astfel, educatoarea va reuşi să stimuleze 
soluţionarea eventualelor probleme ce ar putea apărea privind copilul.  

„Nu este de aşteptat că educatorul să facă lucrarea părinţilor. În acest scop este necesar un dialog 
între cadre didactice şi părinţi. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o 
dimensiune a educaţiei permanente şi, desigur, a educaţiei adulţilor. Ca puncte de reper în educaţia 
părinţilor se apreciază: educarea viitorilor părinţi (în unitatea de învăţământ sau în afara ei); educarea 
părinţilor cu copii mici; relaţia grădiniţă-familie; rolul mass-mediei în educaţia părinţilor” (Stern, H. 
H., 1972). 

În relaţia familie – grădiniţa trebuie să existe o colaborare caldă, deschisă, pozitivă, pentru a se 
unifica sistemul de valori, care pot avea beneficii asupra copiilor. 

Activităţile eficiente în relaţia familie – grădiniţa sunt următoarele:  
• Serbări; 
• Excursii; 
• Concursuri; 
• Vizite culturale; 
• Reamenajarea spaţiului de joc. 
Serbările sunt un prilej de, pentru copii, educatorii lor şi pentru părinţii copiilor. Organizarea 

unei serbări este un prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – părinte sau 
educatoare. Prin serbări, se verifica ceea ce şi-au însuşit micuţii la grădiniţă, iar părinţii se pot implica 
pentru a ajuta educatoarea într-o bună desfăşurarea a serbării. 

Excursiile organizate de cadrul didactic, la care participa şi părinţii, sunt un prilej de a se 
cunoaşte mai bine cele două părţi ce participa la creşterea şi educarea copilului, au ca rol deosebit 
educarea preşcolarilor în spiritul moralei civice, dezvoltându-le astfel anumite deprinderi de 
manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. Părinţii se pot implica cu succes 
în organizarea excursiilor, ajutând educatoarea cu sugestii, informaţii, sfaturi, dar şi ca excursia să fie 
una cât mai educativa pentru preşcolar. 

Concursurile organizate pentru preşcolari, unde participa şi părinţii, sunt destul de distractive, 
astfel preşcolarul se simte încurajat de familie şi înţelege faptul că familia îi este mereu alături, iar 
pentru părinţi, o modalitate prin care pot observa ce au învăţat preşcolarii, ce nevoi au, ce lipsuri au. 
Participarea la un concurs înseamnă a-l învăţa pe cel mic să accepte că uneori pierde sau poate câştiga. 
Pentru un copil, această lecţie poate fi mai uşoară sau mai grea, în funcţie de felul în care trăieşte 
această experienţă şi cum îl ajuta părintele. 

Vizitele culturale (muzee, teatre de păpuşi, grădina botanică/zoologică) ajuta în relaţia familie 
– grădiniţa, în o mai bună capacitate de participare la interacţiunea socială, reprezintă un prilej de a 
vizita diferite obiective culturale ce îi ajută pe cei mici să îşi dezvolte latura culturală. 

Reamenajarea spaţiului de joc în sala de grupă, ajuta părintele să înţeleagă tipurile de activităţi 
care ajuta copilul în dezvoltarea sa, dar şi faptul că amenajărea unui loc de joacă de la început până 
la final poate reprezenta o provocare. Spaţiul să fie cât mai larg, cât mai aerisit, cu jucării cât mai 
educative şi diversificate. 
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 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

 Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.  

 Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 
pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

 Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia. 

 În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
 Activități extrașcolare de turism virtual  
➢ Activități extracurriculare pentru micii exploratori  
 Dacă vrei să-l ajuți pe copil să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, 

dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. 

 Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
copil un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

➢ Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Dacă vrem un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, putem opta pentru 

cercuri de ecoturism sau ecologie. 
 Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, copilul își 
dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele 
mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă. 



 Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că 
sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante pentru cei mici.  

➢ Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans, fac parte tot din spectrul activităților 
sportive pe care le urmează majoritatea copiilor după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină 
tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului 
mult mai complexă.  

 Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 
mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său.  

 Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul în această perioadă când totul s-a mutat în online. Pentru că știm că este o perioadă 
temporară. 
  



  
 ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE - ÎNTRE ONLINE SI 

TRADITIONAL  
 

 P.I.P. MANEA VIORICA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ,,AUREL VLAICU “CONSTANŢA 

 
 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe, punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. 

 În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe singuri, bazandu-se pe propriile 
experiente. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă  

 Potrivit psihologilor, în alegerea programului din afara orelor de curs trebuie să se ţină cont şi 
de opţiunile copilului.În caz contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în activităţile respective. Un 
alt aspect important este legat de numărul activităţilor extraşcolare, care, în niciun caz, nu ar trebui 
să fie mai mult de două. Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, ci să-i rămâna 
un interval şi pentru relaxare şi pentru joc.  

 Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media, care nu face 
altceva decât să contribuie la transformarea copiilor în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi cu o slabă pregatire intelectuală.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile copiilor. Implicarea copilului 
intr-o activitate extraşcolară este indicat să aibă loc în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este 
vârsta la care el începe să descopere lucrurile care ii fac plăcere.În plus, cănd este foarte mic, nu va 
da aceeaşi atenţie activităţilor solicitante.  

 Vizionarile de filme şi spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, 
prin care copilul face cunostinţă cu lumea minunată a artei. Deşi aceasta formă de activitate îl pune 
pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită constă în faptul că ea 
constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la 
afectivitatea copilului.  

 O altă formă de activităţi extraşcolare sunt activităţile organizate în mijlocul naturii. Copiii se 
confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri 
istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma 
sentimental de respect si dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizarile sale. Grija faţă de timpul 
liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectare a acestora trebuie să 
fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, 
iar unora dintre ei, posibilitatea unei afirmări şi recunoaşterea aptitudinilor.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 



patriotică. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară, dobândind 
însuşirea a noi cunoştinţe 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută, vor 
stimula spiritul de iniţiativa al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

 Participarea la dezbateri sau discuții de grup - atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați 
să participe la activități care implică lectura, dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să 
achiziționeze deprinderi în comunicare.Inca din clasa a II a, elevii mei au participat, saptamanal, la 
,,Clubul de lectura”. 

 Chiar dacă mulți dintre noi, în mod gresit, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, excursii, ca având un rol mai puțin important 
în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor constata 
în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de 
importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de 
astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în 
diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și 
învinge timiditatea. Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu 
implică doar învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care 
reușeau prin intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. 
Experiența era inedită și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem 
dincolo de formalitățile obișnuite ale relației professor-elev Chiar dacă uneori acestea erau mari 
consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță 
efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar 
la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în domeniul artistic. Am avut ocazia să 
descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la desen, muzică, literatură, sportivi și nu 
numai. Pentru mine și pentru elevii mei a fost al doilea an școlar fără activitati extrascolare directe, 
fara săptămâna „Școala Altfel”.Niciodata nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe 
care le desfășuram. A fost al doilea an fără excursii, vizite, intalniri in parteneriate strategice directe 
Tot ce ne dorim acum este să revenim cât mai repede la acea normalitate, care, înainte de pandemie 
devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată cât de mult o să ne lipsească. 

 Închiderea grădinițelor și școlilor a fost o măsură preventivă, pentru a limita răspândirea noului 
coronavirus. Deși unii dintre elevi au vazut această perioadă ca pe o vacanță și s-au bucurat de această 
decizie, schimbarea poate duce la plictiseală și iritabilitate, deoarece copiii nu mai au aceeași libertate 
pe care o dețineau până acum. Unele dintre motivele de îngrijorare ale profesorilor si părinților, în 
acest timp, au fost gestionarea timpului petrecut acasă, pentru a susține activitatea școlară a copiilor, 
pentru a nu le permite să stea prea mult timp în fața televizorului sau a computerului și pentru a nu 
abuza de internet fără un scop anume. Deși trecem printr-o perioadă nu foarte plăcută, putem profita 
de ea, ajutându-i pe elevii noștri să combată plictiseala prin activități care îi vor ajuta să se dezvolte.  

 
 Bibliografie: 
 Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în ,, Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile 

extraşcolare", Cluj-Napoca 2007 
  



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
PROF. MĂNESCU EUGENIA MIRELA,  

GRĂDINIȚA JIROV, ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORCOVA, 
MEHEDINȚI 

 
Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul 
bine stabilit, în formarea personalităților copiilor.  

Activitățile extracurriculare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. Scopul activităților extracurriculare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în 
conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. În cadrul activităților școlare și extrașcolare se dezvoltă 
sensibilitatea morală a copilului, apare prietenia interpersonală, se dezvoltă sentimentul răspunderii, 
dăruirea afectivă prin interacțiunea școlarului mic cu mediul educogen. Încet, dar sigur, ca membri ai 
societății, copiii au fost mai receptivi la obligațiile sociale, au manifestat disponibilități de participare 
și cooperare în acțiunile comune cu colegii, au manifestat conduite sociale responsabile.  

Activitatea extrașcolară e o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul 
de realizare al activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă, care să 
permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul 
copiilor pentru școală și pentru oferta educațională. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea 
de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectarea acestora trebuie să fie dominantele activităților 
extrașcolare. Ele dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerilor în actul decizional 
contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel 
o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. Realizarea acestor activități 
presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea creatoare a temelor de 
către acesta și, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică și dragoste pentru copii. Astfel de activități 
se deosebesc de cele școlare prin varietatea formelor și a conținutului, prin durata lor, prin metodele 
folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare și apreciere a rezultatelor și prin raporturile 
de colaborare, de apropiere, de încredere și de prietenie dintre cadrele didactice și elevi.  

Modernizarea și perfecționarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activității 
școlare cu activități extracurriculare ce au numeroase valențe formative. Desfășurarea acestora permit 
și manifestarea creativității de grup, a relațiilor creative. În acest cadru și dascălul își poate afirma 
spiritul inovator și creativitatea didactică. Ideea de timp liber este vehiculată încă din antichitate 
.Încercând o definiție, Aristotel spunea că”timpul liber nu înseamnă sfârșitul muncii, ci, dimpotrivă, 
munca înseamnă sfârșitul timpului liber.”Acesta trebuie consacrat artei, științei, filozofiei. 
Modalitățile de organizare a timpului pentru elev sunt multiple:sportul, muzica, lectura, excursiile, 
serbările, balurile, piesele de teatru, expozițiile, revistele școlare, cercurile culturale și artistice, toate 
sunt surse de informare și dezvoltare a umorului creativității, comunicării și inteligenței unei 
persoane. Activitățile extracurriculare produc, în primul rând, o plăcere estetică, îi fac să se bucure, 
să sufere, să râdă, să plângă, să iubească sau să se revolte, să ia atitudine, le înaripează gândirea, le 
înflăcărează inima pentru tot ce este bun și nobil.  

În fiecare an, școala noastră organizează diferite activități extrașcolare menite să unească și să-
i mobilizeze atât pe elevi cât și cadrele didactice. Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru 



informal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și 
să-și maximizeze potențialul intelectual . Excursia este o formă de activitate instructiv-educativă 
pentru observarea directă a obiectelor și fenomenelor în condiții naturale. Excursia îl reconfortează 
pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe sociale importante, dar și îmbogățirea orizontului 
cultural științific. Prin excursii ei își suplimentează și consolidează instrucția școlară prin însușirea a 
noi cunoștințe. Spectacolele constituie o altă formă de activitate extrașcolară, prin intermediul cărora 
copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Prin conținutul bogat și diversificat al programului 
pe care îl cuprinde serbarea școlară valorifică varietatea, preocuparea intereselor și gusturilor școlare. 
Ea evaluează talentul, munca și priceperea colectivului și transformă în plăcere și satisfacție publică 
străduințele colectivului clasei și ale fiecărui copil în parte. Perioada de pregătire a serbării, dorința 
sinceră de succes sudează colectivul, impulsionează în mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe 
de desfătare sufletească. Prin organizarea unor concursuri pe diferite teme, dezvoltăm dragostea și 
interesul copiilor pentru cunoaștere, pentru frumos, sensibilitatea și personalitatea lor, suferind 
modificări pozitive, putând ușor depista tinere talente artistice în vederea cultivării și promovării lor. 
Concursurile școlare se constituie într-un cadru eficace de stimulare a creativității și capacităților 
intelectuale ale elevilor cu aptitudini și achiziții temeinice, reprezintă un context complex de evaluare 
a aptitudinilor și achizițiilor lor care plasează elevii participanți în contexte de autoinformare și 
formare. Aceste activități extracurriculare au și menirea să ofere elevilor oportunități multiple de 
recreere, să le dezvolte spiritul de competiție, să le valorifice potențialul și aptitudinile, să le stimuleze 
imaginația, creativitatea și inițiativa.  

Multitudinea activităților extrașcolare desfășurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalității 
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverși factori din societatea din care 
face parte. Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul copiilor pentru școală și 
pentru oferta educațională. Realizarea acestora depinde de talentul învățătorului, de dragostea sa 
pentru copii, modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor 
de care dispune clasa de elevi. În realizarea activităților extracurriculare trebuie antrenați cei trei 
factori implicați în actul educațional:elevii, familia, școala. Potențialul larg al acestor activități este 
generator de căutări și soluții variate. Succesul poate fi garantat dacă ai încredere în imaginația, 
bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să-i lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și 
interesante.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MANOLACHE VERONICA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI 
 
 Activitățile extrașcolare au un rol esențial în formarea personalității viitorului adult. 

Participarea la aceste activități pe parcursul școlarității contribuie la dezvoltarea anumitor competențe 
care îl vor ajuta pe elevul în formare să se adapteze la schimbările societății. 

 Spre deosebire de lecțiile obișnuite, multe activități extrașcolare sunt mai interesante și 
atractive pentru copii, contribuind la o dezvoltare personală și socială armonioasă, asigurând 
integrarea în societate . 

 Prin desfășurarea activităților extrașcolare pe parcursul unui an școlar, elevii dobândesc o mai 
bună înțelegere a unor evenimente, sărbători, tradiții, meșteșuguri. 

 Participând activ la aceste activități, școlarii au prilejul să-și descopere talente, pasiuni, 
abilități, se dezvoltă relații interpersonale și sunt motivați să caute informații în continuare spre a-și 
îmbogăți cunoștințele. 

 Având în vedere situația actuală, în timpul pandemiei activitățile s-au desfășurat în mare parte 
în spațiul online . Deși impactul nu este același, atenția elevilor poate fi captată prin vizionarea unor 
filmulețe sugestive care să ofere suficiente informații interesante și să-i motiveze să realizeze diverse 
proiecte pe anumite teme date, utilizând dispozitive digitale, precum și alte materiale.  

 La activitățile organizate și desfășurate fizic, elevii pot colabora mai bine, lucrând în echipe, 
comunicarea este mai eficientă.  

 Nevoia de socializare și de comunicare, bucuria de a participa în mod direct la activități 
extrașcolare și de a înțelege mai bine informațiile transmise, cunoașterea unor zone geografice sau 
domenii de activitate sunt coordonate esențiale ale unor activități tradiționale de succes. 

 O temă îndrăgită de copii este ,,Pregătirea pentru Sfintele Sărbători de Paști”.Împreună cu 
elevii am realizat colaje și felicitări. Am urmărit ca elevii să înțeleagă importanța păstrării tradițiilor 
prin decorarea ouălor și transmiterea urărilor frumoase celor dragi cu prilejul Sfintelor Sărbători de 
Paști. 

 Activitățile online pot substitui pe cele tradiționale, dar pentru o perioadă limitată, deoarece ar 
putea duce la scăderea motivației de a participa la o activitate și la diminuarea interesului pentru viața 
reală. 
  



 
 ROLUL ACTIVITATILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA 

RESURSEI UMANE 
 

 PROF. MANOLE DELIA MAGDALENA 
 
 Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să 
rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor 
actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și 
personală. 

 Analizând demersul de organizare a învățarea de la distanță și instrumentele digitale de 
organizare a învățării online, s-a demonstrat că sistemul educațional tradițional ar trebui resetat 
radical, fiind în mare parte prea rigid (când elevii învață în mod forțat de sistemul educațional bazat 
pe autoritatea cadrelor didactic), este axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel 
afectiv și psihomotor. Practic nu este valorificată concepția de formare a atitudinilor și a valorilor – 
bază a noii paradigme educaționale promovată la nivel european. În viitorul apropiat obiectivul major 
al educației va include preponderent elementele învățării personalizate / individualizate, organizată 
atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să devină centre educaționale comunitare, cât 
și în mediul familiei sau al comunității. 

 Pentru eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile 
copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților 
instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la 
distanță/ online, fiind o oportunitate pentru situații special sau imprevizibile. În cadrul învățării 
personalizate, elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi (rolul acesta nu va avea o pondere 
însemnată), ci mai importantă va fi analiza strategiilor și modalităților de învățare, precum și relațiile 
stabilite între participanții la actul învățării. În acest context, rolul și locul analizei procesului de 
învățare (debrifării) va fi cel mai important pentru asigurarea calității sistemului educațional.  

 Majoritatea discuțiilor și reflecțiilor actorilor educaționali vor fi organizate în jurul întrebărilor 
de tipul: Ce am învățat? Ce produse am creat? Cum ne-am simțit? Ce a mers bine? Ce nu a fost clar? 
Cum am putea să depășim anumite situații dificile? Ce metode am folosit în procesul de predare-
învățare? Ce am face diferit în caz că va apărea posibilitate să rezolvăm încă o dată sarcinile? Cu cine 
s-a interacționat mai mult în rezolvarea sarcinilor? Ce surse au fost utilizate? Ce gânduri avem la 
moment? Cum apreciezi activitatea proprie? În ce măsură suntem deschiși să ajutăm persoanele cu 
necesități speciale? Cum contribuim la dezvoltarea comunității . 

 Educaţia de tip extrascolar nu vine să schimbe un sistem de valori, să contravină educaţiei de 
tip curricular, ci o completează, făcând-o pentru educabili mai atractivă şi mai eficientă. Principalii 
furnizori de activitate extracuriculară în România, sunt palatele și cluburile copiilor, care desfășoară 
activități de timp liber pentru copii și tineri, răspunzând intereselor, aptitudinilor și nevoilor acestora. 
În acest tip de instituții se dezvoltă cel mai bine dorința copiilor și în special a tinerilor adolescenți de 
« autonomie », de exercitare de responsabilități ; aflați în acelasi mediu de vârstă, ei se simt mai bine, 
manifestându-se liber și îndrăznind mai mult.  

 Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ de stat specializate în activităţi 
extraşcolare, în cadrul cărora se desfăşoară acţiuni instructiv-educative specifice, prin care se 
aprofundează şi se diversifică cunoştinte, se formează, se dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit 
vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte 
educative.  

 Activitățile extrașcolare specifice palatelor și cluburilor copiilor se desfășoară în cercuri pe 
domenii grupate astfel :  cultural,  artistic,  civic,  tehnic,  aplicativ,  ştiinţific,  sportiv  
turistic. Aceste activități extrașcolare vin ca alternative cu importanță majoră în formarea copiilor în 
funcție de aptitudini, aspirații, disponibilități, prezentând avantajul cultivării sentimentul de siguranță 



tocmai prin lipsa « lucrului impus ». El, copilul, simte nevoia să-și aleagă singur una sau mai multe 
activități, eliminandu-se astfel reacția de respingere a actului educațional forțat.  

 Beneficiile si competentele acestor activitati sunt :- dezvoltarea unei atitudini proactive; - 
integrarea copiilor într-un colectiv, dezvoltarea experienței și spiritului de echipă; - creşterea stimei 
de sine a încrederii în forţele proprii, și dezvoltarea abilităţilor de comunicare; - stimularea interesului 
pentru cunoaştere în general; - descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor; - 
dezvoltarea unor atitudini deschise, tolerante, umaniste; - dobândirea abilităţilor practice în situaţii 
concrete; - capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi, - îmbunătăţirea relaţiei școală (cadru 
didactic)-familie-copii; - dezvoltarea abilităților de informare și utilizarea optimă a mijloacelor 
moderne de informare; - activităţile extraşcolare – singurele care pot reduce rapid diferenţele resimţite 
de elevii din mediul rural, faţă de cei de la oraş;  
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 ROLUL PARINTILOR IN REALIZAREA UNOR ACTIVITATI DE 
CUNOASTERE A TRADITIILOR SI OBICEIURILOR POPORULUI 

ROMAN 
 

 PROF. ÎNV. PREŞC. MANOLE GHEORGHITA 
 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALENI 

 
Dintre multiplele aspecte pe care le 

ridică educaţia în şcoală, un rol important 
îl ocupă cunoaşterea tradiţiilor, 
obiceiurilor, dansului, poeziei, portului 
popular, muzicii populare, artei plastice, 
muzicii clasice vocale si instumentale.  

La Grădiniţa cu Program Normal 
Băleni, prescolarii, împreună cu parinţii, 
bunicile şi educatoarele lor au desfăşurat 
şezătoarea ,,De prin lume adunate”. 

 La această şezătoare copiii au 
învăţat multe lucruri despre tradiţiile, 
obiectele de artă populară şi obiceiurile 
româneşti. O contribuţie deosebită au avut-
o părinţii care au adus diverse obiecte de 
artă populară, cu ajutorul cărora s-a 
amenajat o expoziţie. 

 Şezătoarea a fost un prilej deosebit de a arăta tot ce ştiu copiii, aceştia fiind îmbrăcaţi în 
costume populare.  

 Ca la orice şezătoare, s-a lucrat (bunicile au tors, au croşetat, au tricotat, au cusut, copiii au 
depănat), s-a cântat ( în special cântece din folclorul autohton, accesibile preşcolarilor, precum: ,,Mi-

a zis mama că mi-o dă”; ,,Sunt o fată 
frumuşică”; ,,Aseară ţi-am luat 
basma” ş.a), s-au spus proverbe, 
glume, ghicitori.  

Jocurile populare au fost 
presărate cu diverse strigături ale 
băieţilor şi fetiţelor. 

 Bunicile, împreună cu nepoţii, 
au lucrat în echipe decorând ulcioare, 
cu diferite modele.  

Bunicile au apreciat strădania şi 
bucuria de pe chipurile nepoţilor 
dragi, spunând că a fost un moment 
de neuitat, un moment care le-a 
răscolit cufărul amintirilor. 



Mulţumim părinţilor şi dragilor bunici, care au înfrumuseţat această activitate de neuitat, prin 
implicarea afectivă şi strădania de a realiza si cunoaste, împreună cu nepoţii lor, importanţa respectării 
valorilor autohtone. 

Diplomele primite din partea cadrelor didactice de la grupă le vor aminti mereu că au participat 
la şezătoare, alături de nepoţii lor dragi, umplând astfel un cufăr al amintirilor ce va rămâne mereu în 
sufletele iubitorilor tradiţiilor frumoase.  

Aceasta sarbatoare a fost un prilej deosebit de a le arata copiilor care ne sunt obiceiurile si 

traditiile, radacinile si valorile. 
Copiii în calitate de beneficiari direcţi au avut prilejul să 

cunoască tradiţii şi obiceiuri specifice poporului român. 
 Prin astfel de activităţi, vrem să reînviem tradiţia şi portul de 

la ţară, pentru ca micuţii noştri preşcolari să ştie care ne sunt 
tradiţiile, rădăcinile şi valorile. 

 
 

  



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE IN PANDEMIE 

 
 PROFESOR MANOLE LUMINITA GEORGETA 

 SCOALA GIMNAZIALA COJASCA 
 
 Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii.  

 Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, activitati de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

 Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educabililor, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

 Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

 Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de character. 

 Pentru mine, pentru elevi si pentru colegii mei din cadrul scolii noastre, a fost al doilea an 
școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și niciodată nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi 
activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea an fără proiecte ce presupun parteneriate strategice 
directe, fără întâlniri cu colegii din județ, țară sau chiar din țările europene partenere și tot ce ne dorim 
în momentul de față este să revenim cât mai repede la acea normalitate, care înainte de pandemie 
devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată cât de mult o să ne lipsească. 

 În lucrarea intitulată “Descoperirea copilului”, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze. 

 Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent 
pe acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 
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Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Ne putem inspira dintr-o listă cu peste 10 idei de activități extrașcolare și extracurriculare pe 
care le poate realiza cu ajutorul online-ului și pe care puteți să le alegeți împreună! 

Pentru că sunt foarte multe idei de activități extrașcolare și extracurriculare, hai să vedem, mai 
întâi, la ce se referă ele și cum îți pot ajuta copilul. 

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, 
alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cu siguranță cunoști importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 
un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

De ce să nu te asiguri că, de mic, copilul tău o folosește în mod sănătos și constructiv?  
Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 

îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și 
mai creativ. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că 
ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să 
evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

Cursuri de graphic design 



Ești în căutarea unor activități online creative, dar care îi va fi cu adevărat utilă în viitorul 
apropiat? Îl poți ajuta să descopere viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de 
profil, unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool 
precum lumea lui.  

Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două lumi, 
copilul tău poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer în 
această perioadă de distanțare socială 

Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 
copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va 
afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 
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„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –Descoperirea copilului ) 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 
când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. Acestea 
au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul 
copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și 
susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate fiind atribute necesare 
oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească 
aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

 De când a fost declarată pandemia de Coronavirus, atât părinți, cât și profesorii se confruntă 
cu o serie de provocări și circumstanțe fără precedent. Chiar dacă mulți dintre noi, în mod greșit, am 
considerat activitățile extrașcolare de tipul excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de 
voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin important în aplicarea programelor școlare sau atingerea 
obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu 
multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru 
elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească 
orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul 
de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

 Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

 Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

 Fiind în plină pandemie, am căutat și pentru această perioadă, mai puțin favorabilă desfășurării 
activităților extrașcolare de până acum, să găsesc anumite activități care să dezvolte și, totodată, să 
stârnească curiozitatea elevilor. O primă activitate propusă a fost realizarea unui jurnal. Fiecare elev 
și-a notat în jurnal ce lucruri nu a realizat până acum și pe care le poate desfășura acasă, apoi au făcut 
schimb de idei și impresii. A fost o activitate din care am putut afla multe informații despre elevii mei 
și nu am bănuit că poate fi o metodă atât de utilă pentru cunoașterea personalității acestora.  

 Știindu-i foarte interesați de istorie și științe, m-am gândit cum aș putea să-i plimb prin muzeele 
tării, dacă nu fizic, măcar virtual și, astfel, am descoperit o platformă care ne dă posibilitatea să 
„hoinărim” prin muzee, doar cu un singur click. Credeți că au fost încântați? Fascinați! 

 De asemenea, am desfășurat activități cu specific culinar, concursuri de tip ,,descoperire de noi 
talente”, o zi în care am vizionat filme sau documentare, activități de imprimare a unui articol 
vestimentar cu diferite mesaje sau imagini și multe altele. Din toate aceste activități, am înțeles faptul 
că ele îi fac pe elevi mai responsabili, iar această responsabilitate îi pregătește pentru viitor. Totodată, 
implicarea în activități extrașcolare îl ajută pe elev să se descopere, să cunoască oameni noi, cu 



experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în 
cazul tinerilor care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor. Trebuinţa de se juca, de a fi 
mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa. 

 Acestea contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un 
caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extrașcolare este generator de căutări şi soluţii 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 În concluzie, atât activitățile școlare, cât și cele extrașcolare nu trebuie doar să educe pe tineri 
în spiritul societății actuale, ci trebuie ajutați să se dezvolte și să se adapteze.  
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 Procesul de învățământ ,,îmbracă”și forme de muncă didactică complementare lecției 

obișnuite. Acestea se pot desfășura atât în școală, în afara orelor de curs, cât și în afara școlii, sub 
atenta îndrumare a cadrului didactic, iar mai nou, online. Aceste activități presupun o continuă 
perfecționare a metodelor folosite, stimulând totodată inițiativa, fantezia și contribuția creatoare a 
cadrului didactic implicat.  

 Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

 Vacanțele școlare le oferă elevilor posibilitatea să petreacă în mod cât mai divers, plăcut și util 
timpul liber. Excursiile și taberele sunt cele mai atractive activități din timpul unei vacanțe, însă mulți 
copii nu reușesc să participe la astfel de activități extracurriculare, cu atât mai mult în această perioadă 
de pandemie, când deplasările și numărul de persoane este restricționat. 

 Cunoaștem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras un copil 
de prezența ei. De la telefoane și calculatoare, la alte gadgeturi și echipamente inteligente, copiii s-au 
apropiat deja mult de tehnologie. Anul școlar 2019-2020, a venit cu o provocare majoră pentru 
învățământ, odată cu răspândirea virusului, și anume școala online. Școala online a fost și este o 
provocare deoarece în cea mai mare parte, atât cadrele didactice, dar mai ales elevii, nu au avut 
competențele digitale suficient formate. Astfel, într-un timp relativ scurt, cadrele didactice au fost 
nevoite să se perfecționeze, autodidact sau organizat, în utilizarea uneia sau a mai multor platforme, 
până la stabilirea uneia la nivel de instituție. Platforma aleasă de școala la care activez este Microsoft 
Teams, o platformă complexă cu multe instrumente utile cu care elevii s-au familiarizat din timpul 
activităților școlare, platformă pe care ne-am întâlnit și pe perioada vacanței. Am întocmit un program 
orientativ de activități pe care l-am prezentat elevilor, urmând ca ei să aleagă ce le place, ce îi 
interesează și la rândul lor să vină cu propuneri. Activitățile desfășurate online s-au concretizat prin:  

- Exerciții fizice practicate regulat, dimineața. Am vizionat pe youtube ,,Sport de acasă” și am 
exersat împreună exercițiile. Cu ajutorul aplicației Wordwall am creat exerciții atractive de tipul 
,,Roată aleatorie”, ,,Deschide caseta”, prin care copiii descopereau diferite exerciții fizice pe care 
trebuiau să le execute. 

- Am înființat ,,Atelierul creativ de arte frumoase” și am pictat împreună ,,Primăvara”, am 
încondeiat ,,Ouă de Paști”, am pictat felicitări. 

- Am discutat despre obiceiuri sănătoase de alimentație și am preparat salată de sezon și salată 
de fructe, lăsând la latitudinea fiecăreia să devină un mic chef creativ.  

- Împreună am făcut turul virtual al Muzeului Național de Istorie Naturală ,,Grigore Antipa” 
București, care ne-a oferit o plimbare din Delta Dunării până în Antarctica, Muzeul Național al 
Țăranului Român, Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti”, București. 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor. 
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 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare 
mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de 
probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar 
sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

 Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, 
valori morale și nu numai. 

 În ultimii doi ani, ne-am dat seama cât de importante sunt aceste activități, nu doar pentru elevi, 
ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități, care să le lărgească 
orizonturile, să îi ajute să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-
și forma convingeri de viață, de a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

 Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorilor, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor.  

 Și noi aveam posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

 Prin aceste activități reușeam să aducem un plus procesului de învățare, contribuind la 
dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în domeniul artistic. Am avut 
ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la desen, muzică, literatură, 
sportivi și nu numai. 

 Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea 
de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi 
lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”- Descoperirea copilului 

 Activitățile extraşcolare au rolul de a le dezvolta capacitatea de adaptare a copiilor la orice 
situație, așadar să încercăm să punem accent pe acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi 
și pentru copiii pe care îi educăm. 

 Chiar dacă în ultima perioadă ne-am desfășurat activitatea mai mult online, uneori sincron, 
alteori asincron, activitățile extrașcolare nu au fost ignorate, reușind să profităm de orice ocazie . Am 
organizat excursii virtuale în diferite colțuri ale lumii, vizitând muzee sau plimbându-ne prin jungla 
africană, ”am mers la cinematograf, la teatru”, am reciclat, am creat diferite obiecte din materiale 
reciclabile, am cântat și dansat, am devenit mici bucătari și ne-am creat propriile gustări sănătoase,  



 Chiar dacă au fost online, copiii le-au primit cu mare interes și plăcere, s-au bucurat de faptul 
că au reușit să valorifice materiale, mijloacele avute la îndemână din mediul apropiat. A fost mult mai 
la îndemână să vizionăm filme, piese de teatru, am putut să gătim, având bucătăria cu toate necesare 
ei, am ajuns în colțuri ale lumii unde fizic, poate, nu reușeai să ajungi. Părinții au luat parte la 
activitățile noastre fiind ajutori de bucătari, parteneri de dans, parteneri de scenă, de dialog sau 
însoțitori în călătoriile noastre lungi în jurul lumii . 

 Toate informațiile, link-urile, imaginile, mesajele au fost încărcate pe un site special creat 
pentru clasa lor. Copiii au avut posibilitatea de a reviziona filmulețele, de a reciti informațiile, 
explicațiile, de a reasculta piesele muzicale ori de câte ori o doreau. Toate activitățile postate au fost 
idei de petrecere a timpului liber, util și plăcut. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN ONLINE. EXPERIMENTE ȘI 

REALIZĂRI 
 

MARCHIȘ RAMONA ALINA,  
 COLEGIUL NAȚIONAL ”ANDREI MUREȘANU”, DEJ 

 
Știm cu toții că activitățile extrașcolare sunt esențiale în dezvoltarea armonioasă a copiilor, 

indiferent de vârsta acestora. Chiar dacă din luna martie a anului trecut am lucrat cu elevii noștri 
preponderent online, cu foarte puține momente de activitate față în față, nu am renunțat la activitățile 
extrașcolare, care au rămas o dominantă a procesului instructiv-educativ.  

De ce sunt atât de ofertante aceste activități? Pentru că ele poziționează elevii în situații diferite 
care le formează sau le îmbunătățesc abilități diverse, provocând creșterea stimei de sine, a atitudinii 
pozitive față de învățare. Încet-încet, observăm chiar și o creștere a performanțelor școlare ale elevilor 
implicați în activitățile extrașcolare de diverse feluri. În plus, noi avem ocazia să-i vedem pe copii 
altfel, să-i descoperim în afara orelor propriu-zise de predare-învățare-evaluare. 

 Am renunțat în această perioadă la excursii, drumeții, la vizitele atât de interesante la muzee, 
case memoriale sau instituții publice, deoarece am fost cu toții responsabili și am respectat regulile 
impuse în pandemie. Dar am fost creativi și am gândit diverse activități extrașcolare exclusiv online 
pentru a continua procesul de dezvoltare a copiilor din școala noastră. Bazate pe colaborarea dintre 
clase, profesori și cu sprijinul doamnei bibliotecare a colegiului, activitățile acestei perioade de criză 
au rămas la fel de atractive: activități tehnico-științifice (pentru elevii pasionați de matematică, fizică, 
științele naturii), cursuri de programare online, activități de turism virtual, dar mai ales ateliere 
creative de arte frumoase. Am lăsat la final această categorie de activități extrașcolare în care m-am 
implicat și eu în calitate de profesor de limba și literatura română la clasele gimnaziale și liceale, dar 
și de dirigintă a unei clase liceale. Am implicat pe rând elevii din clasele la care predau în activități 
gândite să dezvolte abilitățile de comunicare, creativitatea, imaginația, dar și colaborarea, spiritul de 
inițiativă, deprinderile de argumentare și de critică constructivă. 

Astfel, pentru clasa a V-a, am gândit pentru perioada semestrului I o activitate strâns legată de 
una dintre unitățile manualului utilizat, care vizează tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă. Atelierul 
s-a numit Crăciunul pe mapamond și i-a ajutat pe micuți să conștientizeze diversitatea culturală și a 
formelor de manifestare a tradițiilor și a obiceiurilor legate de perioada iernii. S-au creat versuri, 
povești de spus la gura sobei în serile geroase de iarnă, felicitări pe tematica menționată, s-au cântat 
colinde ( în limbile română, engleză și germană, ultimele două reprezentând limbile străine existente 
în oferta educațională a școlii noastre la nivel gimnazial). S-au audiat diverse cântece specifice 
sărbătorilor de iarnă preluate din culturi diverse. Copiii au apelat la experiența culturală a părinților 
și a bunicilor și au prezentat informații inedite legate de felul în care se mai păstrează tradiția în 
familiile lor. Bineînțeles că participanții la activitate au postat la începutul lunii ianuarie poze 
sugestive legate de felul în care Crăciunul s-a desfășurat în familia lor. Am vizionat reportaje și filme 
integrate în tematica abordată, iar doamna profesoară de desen ni s-a alăturat cu activități specifice 
disciplinei predate. Așa că ne-am gândit să grupăm într-un power-point sugestiv desenele și picturile 
realizate de copii. Nu am simțit nicio clipă că ne incomodează distanțarea, am fost conectați pe 
platforma educațională, ne-am văzut cu bucurie de fiecare dată, ne-am ajutat reciproc când ne-am 
împotmolit din cauza unor dificultăți tehnice sau limite ale noastre din punct de vedere al abilităților 
digitale. Între timp am evoluat și o altă activitate extrașcolară a venit la propunerea doamnei 
bibliotecare pentru elevii clasei a VIII-a. Am rămas în același registru cultural al tradițiilor ce 
reprezintă cartea de identitate a unui popor, dar am gândit activitatea pentru semestrul al doilea 
pornind de la cuvintele folcloristei Irina Nicolau: ”Oameni buni, aceste toate obiceiuri, obiecte, 
gesturi, cuvinte din bătrâni nu sunt ale strămoșilor. Strămoșii au murit! Acum sunt ale voastre. 
Trebuie să hotărâți ce faceți cu ele.” Această activitate se numește Tradițiile populare în lumea 
internetului și e în curs de derulare, dar vizează câteva sărbători și tradiții foarte cunoscute legate de 



luna lui Mărțișor, întâmpinarea Sărbătorilor Pascale, Paparudele și Sânzienele. Așa cum am precizat 
anterior, între timp, de la un proiect la altul, și abilitățile noastre, ale propunătorilor s-au perfecționat, 
așa că am ajuns să lucrăm folosind metode moderne de scriere precum wordart sau mentimeter 
pentru a pune în valoare produsele muncii copiilor. Creativitatea și originalitatea au stat și la baza 
acestei activități extrașcolare, în numeroasele întâlniri elevii creând mărțișoare din materiale 
reciclabile, caligrame plecând de la cuvinte-cheie în funcție de obiceiul sau sărbătoarea propuse, 
origami sau rebusuri antrenante. 

Activitatea care mi s-a părut cea mai interesantă, dar și cea mai complexă, a fost cea care a 
propus elevilor din întreaga școală continuarea acțiunii de realizare a revistei colegiului nostru, 
Liceenii, o revistă de tip caleidoscop ce reflectă de foarte mulți ani preocupările elevilor dejeni. A 
fost un efort conjugat al elevilor de gimnaziu și liceu, al profesorilor și mai ales al doamnei 
bibliotecare, care coordonează și supervizează toate acțiunile noastre legate de realizarea materialelor. 
Pentru că este activitatea care mie mi s-a părut mai dificil de realizat tocmai pentru că se adresa unui 
număr foarte mare de elevi (câteva sute), voi menționa câteva obiective specifice: formarea și 
dezvoltarea capacității de relaționare, de comunicare, de lucru în echipă, stimularea creativității 
elevilor, formarea de comportamente adecvate de receptare a valorilor culturale, dezvoltarea imaginii 
de sine pozitive, identificarea de către elevi a unor modalități alternative de petrecere a timpului lor. 
Am atras în acțiunile diverse ale procesului de realizare a revistei elevi cu aptitudini și abilități 
diferite, deoarece am avut nevoie de elevi talentați care să scrie pe diverse teme de interes pentru 
vârsta lor (s-a abordat relatarea, interviul, portretul, reportajul, editorialul etc). Foarte multe dintre 
materiale realizate sunt însoțite de desene, schițe și picturi reprezentative realizate tot de elevii noștri. 
O altă categorie de elevi creativi ne-au pus la dispoziție creațiile lor literare, încercările lor de scriere 
în versuri și în proză. Mare parte din gândurile și opinia lor despre școala online s-a regăsit, de 
asemenea, în paginile revistei alături de experiențele profesorilor în procesul de predare pe platforma 
educațională Microsoft Teams. Am apelat apoi la elevii dispuși să citească materialele, să le 
corecteze, să lucreze la formatul revistei și la așezarea în pagină, bazându-ne pe cooperarea elevilor 
care s-au descurcat în mare parte și fără profesori. Astfel, colectivul redacțional a supus toate 
materialele primite unui proces de prelucare și de tehnoredactare, dezvoltându-și spiritul de inițiativă 
și responsabilitatea pentru acțiunile realizate. Am încercat în acest fel să stimulăm munca autonomă 
și am reușit din plin pentru că revista a ieșit minunat. Prin urmare, nici măcar pandemia și mutarea 
colaborării profesor-elev în online nu au reușit să ne zădărnicească inițiativele și dorința realizării 
activităților extrașcolare. 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MĂRCUȚ ANA-MARIA LOREDANA 

 
 Activitățile extrașcolare reprezintă un element important în formarea și dezvoltarea 

personalității copiilor și contribuie, ulterior la o mai bună integrare a acestora în societate. Acest tip 
de activități contribuie la dezvoltarea intelectuală a copiilor, a sentimentului de perseverență și 
responsabilitate în cadrul grupului. Printre alte beneficii pe care le au activitățile extracurriculare sunt: 
favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se autodepășească, dezvoltarea sentimentului de 
apartenență la grupul lor, dezvoltând în acest mod abilități sociale care le vor servi pe viitor. 

 În grădiniță continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. Pentru 
integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, pe lângă activitățile de învățare și de activități 
extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop 
precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor 
în afara grupei. 

 În mod tradițional (înainte de pandemie) activitățile extracurriculare desfășurate cu preșcolarii 
cuprindeau:  

- vizite la muzee, expoziții, monumente, realizate cu scopul de a intui și prețui valori culturale, 
folclorice și istorice ale poporului nostru; 

- spectacole de teatru pentru copii, aceștia devenind astfel dornici de cunoaștere, fiind atrași 
de rolurile interpretate de actori; 

- excursii prin care copiii acumulează diverse cunoștinte fiind în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură etc. 

 Preșcolarii au nevoie de activități extracurriculare care să le lărgească orizonturile cunoașterii, 
să le ofere ocazia să interacționeze unii cu alții în diferite situații, să-și formeze convingeri de viață, 
să lege prietenii sau să-și învingă timiditatea. 

 Din păcate, în ultimul timp, de când ne confruntăm cu multiple restricții impuse de pandemie, 
a fost necesar ca toate aceste activități să fie regândite. Astfel vizitele la muzee, expoziții, monumente 
etc. au fost înlocuite cu vizitele virtuale sau prezentarea de filmulețe cu acele locuri astfel încât 
preșcolarii să-și poată totuși lărgi orizontul de cunoaștere. Spectacolele de teatru cu prezență fizică 
au fost transformate în spectacole cu transmitere online, interacțiunea cu actorii fiind astfel cât de cât 
păstrată. De excursii, din păcate nu mai poate fi vorba, fapt ce reprezintă o mare pierdere, atât pe plan 
psihologic cât și social pentru copii și pentru educatori.  

 Toate aceste activități extracurriculare desfășurate la nivel preșcolar, în sistem online, sunt 
imposibil de realizat fără implicarea activă a părinților deoarece preșcolarii nu sunt capabili să 
acceseze link-urile primite sau să realizeze tururi virtuale prin diverse locuri. Chiar dacă majoritatea 
părinților înțeleg necesitatea desfășurării activităților extrașcolare chiar și în sistem online, unora 
dintre ei lipsa timpului, a dispozitivelor electronice, a abilităților de operare pe calculator etc. nu le 
permite să se implice așa cum noi, educatorii ne-am dori. Din acest motiv oricât de mult s-ar încerca 
regândirea activităților extracurriculare, în mediul virtual, acestea nu le pot înlocui pe cele tradiționale 
și nu pot produce efectul scontat al celor din urmă.  



 Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorilor, dar mai ales copiilor, care reușeau prin 
intermediul acestora, printre altele să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. 
Experiența era inedită și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim mai mult pe copii, să 
pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A UNOR ACTIVITĂȚI 

EXTRAȘCOLARE ÎN  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ANA MARGINĂ  

COLEGIUL NAȚIONAL ,,I. M. CLAIN” BLAJ, JUD. ALBA 
 
Activitățile extrașcolare oferă oportunități pentru dezvoltarea unor competențe, în raport cu 

anumite obiective ce inspiră și provoacă copilul, atât pentru succesul lui educațional, cât și pentru 
viața de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea lui socială cât și pentru cea 
personală, prin demersuri specifice și particulare 

Activitatea extrașcolară este o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare a activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul 
copiilor pentru școală și pentru ceea ce oferă școala. 

Nevoia și dorința copiilor de se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite 
să echilibrăm într-un fel școala cu viața. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat și momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele 
vor fi întotdeauna deosebite.  

În cadrul acestor activități elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să 
întocmească colecții, să sistematizeze date, învață să învețe. Prin faptul că în asemenea activități se 
supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități, copiii se autodisciplinează.  

Câteva exemple de activități extrașcolare desfășurate în perioada școlii în format fizic și 
online la clasa I : 

Participarea la dezbateri sau discuții de grup  
Elevii au participat la activități care implică lectura, dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor 

ajuta să achiziționeze deprinderi în comunicare. Pe baza cărților citite în cadrul clubului de lectură al 
clasei am organizat diverse activități de tip dezbatere, în care copiii au exprimat puncte de vedere cu 
privire la atitudinea/comportamentul anumitor personaje, au propus un final pe care și l-ar fi dorit 
pentru anumite lecturi citite, au argumentat anumite opinii/ păreri/ puncte de vedere referitoare la 
desfășurarea unor evenimente prezentate, la comportamentul personajelor etc. Am urmărit 
dezvoltarea capacității copiilor de a se exprima liber, de a formula enunțuri logice, corecte, de a 
exprima puncte de vedere pertinente, logice. Le-a făcut deosebită plăcere să se identifice cu anumite 
personaje preferate motivând de ce le-ar plăcea să fie personajul respectiv- au interpretat chiar roluri 
în cadrul lecturii pe roluri. Au ilustrat apoi anumite momente din cadrul lecturilor citite sau au 
reprezentat prin desene personajele preferate. Au prezentat desenele în fața camerei astfel că toți 
colegii au văzut ceea ce au lucrat, am putut evalua lucrările lor și le-am ales împreună pe cele mai 
reușite.  

Participarea la concursuri de cultură generală și alte concursuri organizate în școală ( 
,,Școala mea dragă”- creație plastică în care au ilustrat imaginea școlii, ,,Copilărie, ce frumoasă ești„ 
- creație literară/ 4-5 versuri despre copilărie în care s-au străduit să ,,potrivească cuvintele” astfel 
încât să construiască rime). Cu desenele realizate am organizat o expoziție. 

Am organizat concursuri de felul ,,Cel mai bun cititor” sau ,,Sunt cel mai bun la matematică”, 
finalizate cu premii și diplome. Toți copiii au fost recompensați și încurajați, a fost realizat de fiecare 
dată un feed-back pozitiv. 

Prin intermediul acestor concursuri, ei au putut acumula informații pe care nu le aveau înainte, 
au prezentat în fața colegilor cunoștințe, informații pe care le-au descoperit, au învățat să coopereze 
mai bine, să fie toleranți, să aprecieze ceea ce au pregătit/ prezentat colegii. Prin intermediul 
activităților de tip concurs copiii învață să se autoevalueze corect.  



Participarea la activități despre diverse campanii de conștientizare 
Elevii au vizionat de asemenea filmulețe cu diferite activități care militează pentru sănătate, 

protejarea mediului etc., deoarece ei trebuie să devină activi în problemele societății actuale. Toate 
aceste activități au fost urmate de dezbateri, discuții și diverse activități aplicative. 

Participarea la evenimente comunitare  
Pentru că toți copiii trebuie să fie pregătiți pentru situații limită, ar trebui să știe cum să ofere 

primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul 
proces și tehnicile folosite, am partajat la orele de dezvoltare personală diferite filmulețe și am discutat 
cu copiii pe marginea lor. Au completat apoi fișe de lucru cu aplicații în care aveau de ales situații, 
de stabilit valoarea de adevăr a unor enunțuri referitoare la conținuturile prezentate, de reprezentat 
prin desen unele situații menționate.  

 Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, fiecare având posibilitatea să se afirme conform 
naturii sale, felului lui de a fi. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități trebuie 
să respecte regulile, asumându-și în egală măsură și responsabilități. Învățătoarea are, prin aceste 
forme de activitate oportunități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze 
dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru 
viață. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de noi, dascălii, de talentul nostru, de 
dragostea pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităților și resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Noi, ca dascăli, putem face multe pentru educarea spiritului creativ al copiilor în cadrul 
activităților extracurriculare. Este important și absolut necesar să ne modificăm destul de mult modul 
de gândire, să evităm critica în astfel de activități, să încurajăm elevii și să realizăm de fiecare dată 
un feed- back pozitiv, pentru a-i încuraja și a-i motiva pe mai departe.  

 
Bibliografie: 
1. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Școala la răscruce. Schimbare și 

continuitate în curriculumul învățământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
2. Cucoș, C., Pedagogie (ediția a doua, revăzută şi adăugită), București, Polirom, 2002. 
3. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învățământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, București; 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
PROF. MĂRGINEAN CAMELIA,  

LICEUL PEDAGOGIC ,,N. IORGA” & 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,,ELIE RADU” BOTOȘANI 

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

Chiar dacă mulți dintre noi, am considerat în mod eronat activitățile extrașcolare ca având un 
rol mai puțin important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, 
am putut constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia 
de Covid-19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru copii, cît și pentru noi, profesorii. Copiii 
au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze 
unii cu alții în situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau 
de a-și învinge timiditatea, lucruri pe care nu le pot deprinde în timpul școlii și de care au fost privați 
în această perioadă. 

Este vorba despre acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, precum 
și diverse abilități interpersonale. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

 Ei sunt îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă 
de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, 
sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Înainte de toate, este însă important ca profesorul 
însăşi să fie creativ. 

 Copii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.  

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului la fel ca științele.  
Dacă acestea din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
De aceea e important să i se ofere copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă 

artistică i se potrivește mai mult. În felul acesta putem descoperi un mic pictor, un viitor scriitor 
talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

 Deoarece activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, în această perioadă se pot 
organiza ca activități extrașcolare, expoziții cu lucrările copiilor încărcate fie pe platforma de 
învățare, fie pe diverse site-uri de promovare. 

În această perioadă grea pe care am traversat-o cu toții, am simțit necesitatea unei platforme 
educaționale care să acopere o paletă mai largă de activități educaționale, atât școlare cât și 
extrașcolare. Deși există foarte multe site-uri dedicate activităților școlare, nu există încă o platformă 
complexă, care să aibă conținutul organizat pe activități școlare, pe activități extrașcolare, cu secțiuni 
dedicate elevilor, dar și profesorilor.  

Fiind al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel”, niciodată nu ne-am imaginat cât de 
mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala 



de clasă, prin activități ce nu implică doar învățarea formală ne dă posibilitatea să-i descoperim altfel 
pe copii, să pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev. Chiar dacă 
planificarea acestora sunt mari consumatoare de timp, rezultatele merită cu siguranță efortul. Așadar 
este important să punem accent pe acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru 
copiii pe care îi educăm. 
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ACTIVITĂȚILE ON-LINE LA ELEVII CU CES- EXPEMPLE DE BUNE 

PRACTICI 
 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG MARIAN SIMONA LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TRANSILVANIA-BACIU 

 
În proiectarea activităților desfășurate în mediul on-line, cu școlarii calsei I, din Școala 

Gimnazială Specială Transilvania, am ținut cont de câteva aspecte: 
✓ disponibilitatea părinților în a sprijini și ajuta copiii  
✓ accesul la dispozitive conectate la internet 
✓ resursele și materialele de care dispun acasă 
✓ continuitate în conținuturile abordate la scoala 
✓ pregătirea pentru școală 
✓ interesul copiilor pentru activități extrascolare 
✓ exersarea unor priceperi și deprinderi, fixarea și aprofundarea de cunoștințe însușite. 
Astfel, am creat un grup privat pe Whatsapp, în care am inclus toți părinții copiilor din calsa, 

asigurându-ne că dispun de timp și resurse în realizarea activităților propuse si pentru o comunicare 
rapidă și eficientă.De asemena, am sustinut activitați didactice pe platforma școlii G Suite pentru 
educatie-Google Classroom.La sfârșitul fiecărei săptămâni părinții au fost informați despre tema care 
urmează să fie abordată în săptămâna care urmează și despre materialele necesare. Activitățile 
planificate au inclus filmulețe scurte cu descrierea unor lucrări practice sau plastice, a unor jocuri și 
experimente, sau cu lecturarea unor povești, linkuri spre diferite cântece, jocuri educative și 
interactive create de către profesor, prezentări PPT cu descrierea unor activități sau prezentarea unor 
conținuturi, poze sugestive. Am primit feedback permanent din partea părinților cu produsele 
realizate de către copii, cu scurte înregistrări video și mesaje de mulțumire.  

Activităţile extracurriculare cu rol terapeutic, au fost mai greu de organizat in situatia 
invatamantului on-line, dar am marcat momentele importante din anul școlar:  

• Întalnirea cu Moș Crăciun prin organizarea unei serbări in mediul on-line; 
• Ziua Omului de zăpadă (18 ianuarie)-„Cel mai reușit om de zapada”(concurs)  
• Ziua Pamântului/22 aprilie-sădirea unei plante in grădina, plimbări in natură; 
• Sărbatoarea de Paști-implicarea copiiilor in activități de pregătire a sărbătorilor-vopsirea 

ouălor, activități de decorare, etc. Așa cum se știe, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, 
deprinderi şi abilităţi cognitiv–comportamentale mult mai solide, pentru ca desfăşurându-se în afara 
cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.Voi prezenta în 
continuare câteva jocuri distractive care au exersat răbdarea, motricitatea, coordonarea ochi-mână a 
copiilor, imaginația și creativitatea. Jocurile propuse au avut caracter ludic și educativ și au 
întrebuințat materiale uzuale, întâlnite în casa fiecăruia. 

1. Jocuri de sortare: Copiii au sortat diferite tipuri de monede, semințe, nasturi, paste făinoase. 
Cu cele patru tipuri de paste făinoase sortate, am realizat o lucrare practică care ilustrează etapele 
dezvoltării unui fluture. 

   
  



 
2. Jocuri de înșirare pentru dezvolatraea morticitatii fine: 

   
 Prin organizarea de concursuri cu tematică diferită/artistice/pe discipline de studiu, se dezvoltă 

la elevii cu C.E.S. spiritul de competiţie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă 
încrederea în forţele proprii, dragostea si interesul copilului pentru frumos, sensibilitatea, 
personalitatea lor suferind modificari pozitive, putând fi depistate talente artistice în vederea cultivării 
și promovării lor. 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

GRĂDINIŢĂ – FAMILIE 
 

,,PRIMII PAȘI IN GRADINIȚA! ” 
AN ŞCOLAR 2020 – 2021 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 15 
FOCȘANI -VRANCEA 

GRUPA MICĂ A ,,PITICILOR” 
COORDONATOR: PROF. ÎNV. PREŞC. MARIANA GAVRILOAIE  

 
ARGUMENT 
„Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu 
le vom vedea … !” 
 Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi 

factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat dorim să 
descoper. 

Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul 
individualist şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele societăţii, 
grupului din care face parte, pregătindu-l pentru viaţa „adultă”. Noi, ca educatoare avem un rol foarte 
important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu social 
corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem doar noi care au acest rol. Familia trebuie să 
îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la grădiniţă, departe de casă. Pentru o 
formare cât mai armonioasă şi benefică propriului copil părintele trebuie să-şi exercite dreptul de 
părinte şi la grădiniţă. Sunt multe familii care spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea lucruri, 
bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu sigur, hrănit şi îngrijit. Aici intervine 
educatoarea, care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e mai mult de atât şi că misiunea lui de 
a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată de grădiniţă. Rolul grădiniţei este de fapt de a-i 
ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familiei. 

 Acest fapt ne-a determinat, având grupă mică, să realizăm acest proiect educaţional de 
parteneriat, implicând familia cât mai mult în activităţile noastre din grădiniţă şi împreună să-i ajutăm 
pe cei mai dragi nouă să crească mari şi voinici! 

 COLABORAREA CU FAMILIA: 
Comitetul de părinţi: Preşedinte:  
 Membri:    
 SCOPUL PROIECTULUI : 
Sprijinirea părinţilor pentru conştientizarea şi asumarea rolului educaţional şi implicarea lor în 

formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului pentru integrarea lui în viaţa socială. 
Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a 

familiei; 
Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum 

şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale. 
Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.  
 OBIECTIVE : 
Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă; 
Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective; 
Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate 

să desfăşoare un proces educaţional; 
Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 



Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe 
teme date; 

Valorificarea unor experienţe personale; 
Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui 

parteneriat. 
 GRUP ŢINTĂ: 
 - Părinţi; - Educatoare; 
 - Bunici; - Preşcolari.  
 OBLIGAŢIILE GRUPULUI ŢINTĂ: 
 Educatoare  
 - au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a  
 direcţiona dezbaterile şi să stimuleze prezenţa părinţilor; 
 Părinţi  
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al  
 parteneriatului şi al materialului utilizat; 
- părinţii sunt invitaţi să împrumute cărţi de specialitate, diferite materiale. 
 OBLIGAŢII COMUNE 
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.); 
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării 

situaţiilor de natură educaţională; 
 METODE/ TEHNICI DE LUCRU 
 - dezbateri, prezentarea de imagini foto, expoziţii cu lucrările copiilor, serbări, confecţionarea 

costumelor pentru serbare; 
 LOCUL DE DESFĂŞURARE 
Grădiniţa cu P.P nr. 15, Focşani 
Alte spaţii impuse de calendarul activităţilor 
 RESURSE UMANE: - Coordonatori: Prof. Gavriloaie Mariana/Prof. Alina Voinea  
 - Preşcolarii grupei mici: 22 
 - Membrii: Părinţii copiilor din Grupa mică ,,A”: 22 
MATERIALE: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat foto 

etc. 
FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului care provine din sponsorizările 

realizate de părinţii copiilor. 
 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI : 
 Întâlnirile se vor desfăşura la data stabilită, cu o durată de aproximativ o ora, timp în care se 

vor transmite informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta 
tematica viitoare pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera 
cotidiană, din experienţele personale. 

 Se va pune accent pe o activitate interactivă, se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru 
copii şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate etc. Totodată, 
se vor realiza evaluări pe parcursul întâlnirilor şi la finele acestora. 

 DISEMINAREA REZULTATELOR : 
 Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,,jurnal al părinţilor” 

pentru a imortaliza întâlnirile, vom realiza înregistrări foto, culminând cu realizarea unui album. 
 FINALIZAREA PARTENERIATULUI: Părţile implicate în parteneriat vor concluziona 

întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2020 – 2021 şi se vor face cunoscute 
aspectele pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor. 
  



 
 
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 
crt. 

Tipul de activitate  Mijloace de realizare Perioada Cine răspunde 

1. ,,Să-i educăm 
împreună!,, 

- Şedinţă cu părinţii; 
- stabilirea comitetului de părinţi; 
- propunerea proiectului de 
parteneriat ,,Primii pași în 
grădiniță!, ; 
- prezentarea calendarului 
activităţilor grupei pentru anul 
2020 – 2021 

Septembrie 
2020 

Educatoare 
Părinţi 

2. ,,Să păşim împreună 
cu încredere!,, 

- ,,Să ne cunoaştem mai bine!,, 
- informarea fiecărui părinte 
privind rezultatele evaluării 
iniţiale, măsuri ameliorative ce se 
impun după caz; 
- Dialog, chestionare, joc 

Octombrie 
2020 

Educatoare 
Părinţi 

3. ,,Omul Frunzuliţă și 
Dovleceii,, 

- activitate desfăşurată împreună 
cu un membru al familiei şi copiii 
din grupa Fluturaşilor; 
- jocuri distractive 

Noiembrie 
2020 

Educatoare 
Preşcolari 
Părinte 

4. ,,Vine, vine Moş 
Crăciun!,, 

- serbare dedicată Crăciunului 
- pregătirea costumelor necesare 
desfăşurării serbării 

Decembrie 
2020 

Educatoarele 
Copii 
Preşcolari 
Bunici 

5. ,,Primii fulgi de 
nea,, 

- ieşire la zăpadă, în curtea 
grădiniţei 
- jocuri 

Ianuarie 
2021 

Educatoare 
Preşcolari 
Părinţi 

6. ,,Mama mea, dragă 
şi bună!,, 

- realizarea unei activităţi cu copii 
şi mămici (pe arii de stimulare); 
- prezentarea unui mic program 
artistic de către copii, dedicat 
„Zilei de 8 Martie” pentru 
mămici; 

Martie 
2021 

Educatoare 
Părinţi 
Preşcolari 
 

7. ,,Sărbători creştine 
alături de mămici și 
bunici” 

- realizarea unor activităţi 
specifice sărbătoririi „Paştelui”, 
după tradiţii şi reţetele bunicii. 
(vopsitul ouălor, prăjiturele, 
salate); 

Aprilie 
2021 

Educatoare 
Bunici 
Preşcolari 

8. ,,De ziua 
copilăriei!” 

- realizarea de măşti împreună cu 
părinţii pentru preşcolari 
- desfăşurarea unei activități 
,,Balul Fluturaşilor,, 

Iunie 
2021 

Educatoare 
Părinţi 
Preşcolari 
 

 
 
,,A educa înseamnă a semăna cu înțelepciune și a culege cu răbdare.” 
 Augusto Cury 

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ANA-MARIA MARIN 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU 

 
Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 

noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Ca exemple de activităţi extraşcolare putem să organizăm: 
a) Vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul 
de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

b) Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza 
şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

c) Plimbări și excursii în natură, în urma cărora copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

d) Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt 



atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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,,ȘTIINȚELE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL” 

 
PROF. ELIZA MARIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COM. ȘIRNA 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
 (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
Știm despre activitățile extracurriculare că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

anumitor competențe ale copilului, ceea ce contează pentru dezvoltarea personală și socială 
armonioasă. Prin acest tip de activități copiii pot să își descopere talente, pasiuni, abilități 
interpersonale, pe care, de cele mai multe ori nu le pot deprinde la orele de curs. Tendința de a fi 
mereu în mișcare, de a se juca a copiilor este cea care ne inspiră atunci când alegem temele pentru 
acest tip de activități, tot ele sunt cele care permit cadrului didactic să-și cunoască mai bine elevii, să 
le influențeze dezvoltarea. 

Am descoperit că putem să îi determinăm pe elevi să învețe mai ușor la o disciplină, destul de 
dificilă, cum este chimia, cu ajutorul jocurilor. Chiar dacă e vorba de activități extrașcolare, mereu 
am considerat că a cunoaște noțiuni de chimie este important pentru viața oricăruia dintre noi, deci 
am încercat să îmbin partea utilă cu cea plăcută, și am reușit acest lucru prin jocuri. Jocurile 
intelectuale aduc un plus de valoare în procesul didactic. Am aplicat jocuri și în timpul orelor, ca 
tehnică de predare – evaluare a cunoștințelor, abilităților și deprinderilor, dar mai ales în cadrul 
activităților extrașcolare.  

Elevii participă la joc pentru că le face plăcere, se simt mai degajați, mai activi, mai implicați, 
chiar și cei mai timizi. În timpul unui joc se eliberează multă energie, cu atât mai multă dacă folosim 
intelectul – concentrare, gândire intensă, ghicire. Dacă vorbim și de un joc de echipă, sunt stimulate 
relațiile de grup, scad reținerile și inhibițiile, se leagă noi prietenii, fiecare participă activ astfel încât 
rezultatul comun să fie cel mai bun. Toate acestea sunt amplificate de mediul online, specific acestei 
perioade. Un pas important pentru buna desfășurare a unui joc este explicarea lui. Conducătorul de 
joc trebuie să redea simplu și clar toate regulile lui, trebuie să destindă atmosfera, să creeze bună 
dispoziție. Orice propunere constructivă din partea jucătorilor trebuie imediat evidențiată și, mai ales, 
încercată.  

Pentru orele online, dedicate științelor, din cadrul activităților extrașcolare desfășurate la școala 
mea am abordat mai multe teme de chimie, fizică și biologie în câteva joculețe de tipul: ”Erudit cafe 
de științe” sau ”Ringul chimiștilor”.  

 ”Erudit cafe de științe” urmărește dezvoltarea competențelor: lărgirea orizontului de 
cunoaștere în domeniul științelor, stimularea fanteziei, perfecționarea calităților vizual-artistice, 
dezvoltarea curiozității.  

Este un joc de tip concurs, cu juriu și mai multe echipe de câte 3-4 elevi, fiecare având un nume, 
gen ”Mendeleevii”, ”Atomiștii”, ”Curcubeul”, etc și cu ”Salut” de prezentare. Se pune o întrebare, 
iar viteza cu care se dau răspunsurile stabilește ordinea de participare.  

Proba I: Salutul - se apreciază cu 10 puncte și durează 3 minute. 
Proba II: Echipelor li se propune un set de câte 10 întrebări, un răspuns corect se apreciază cu 

10 puncte. După 5 răspunsuri consecutive corecte, se mai adaugă 10 puncte, iar dacă toate sunt corecte 
se mai adaugă 20 puncte. La fiecare întrebare se acordă 30 secunde pentru răspuns.  

Proba III: Prezentarea unei teme alese de ei din domeniul științelor, folosind tehnologiile 
informaționale moderne. Se apreciază cu 10 puncte și au la dispoziție 5 minute. 

Proba IV: Este proba practică, în care fiecare echipă a avut de realizat un experiment cu 
materiale din propria gospodărie, gen obținerea de indicatori chimici, realizarea unui circuit electric 
funcțional, crearea unui microclimat biologic, etc. Se apreciaza cu 20 puncte și timp de prezentare 5 
minute. Echipele sunt penalizate, dacă sunt prea gălăgioase, cu 5 puncte. 



La final juriul totalizează punctajele și stabilește ordinea echipelor. Toți elevii primesc diplome 
de participare virtuale.  

”Ringul chimiștilor” este o activitate dedicată celor care îndrăgesc această disciplină, iar 
motivul cu care îi atrag pe elevi să participe la acest gen de joc sunt câteva cuvinte, alese cu grijă, 
despre chimie: ”Chimia este materie și vis, prin acest caracter complex a atras mințile cele mai 
dornice de studiu și mai inteligente. Chimia ne însoțește mereu, oriunde și oricând în viață, ea 
realizează un progres continuu care face viața din ce în ce mai atractivă și mai performantă.” 

Jocul îl aplic la clasa a VIII – a pentru că deja au acumulat multe noțiuni despre chimie, are un 
juriu format din 3 elevi, participă toată clasa, și constă în:  

Runda fulger, în care fiecare jucător trebuie să răspundă, pe rând, la 3 întrebări, fără timp de 
gândire, și pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru că este online, întrebările sunt 
asociate unor numere, iar fiecare concurent alege aleator unul dintre ele atunci când îi vine rândul. 

Întrebările sunt de genul: ”Elementul care constituie 78% din atmosferă este...?”, ”Cine a 
desoperit legea periodicității?”, ”Care sunt metalele cu proprietăți magnetice?”, ”Elementul care 
asigură buna funcționare a glandei tiroide este...?”, ”Masa molară a aerului este...?”, etc. 

Cât timp juriul face punctajul rundei fulger, fiecare elev prezintă câte o curiozitate din lumea 
chimiei. 

Runda II: ”Chim-expert” – Trebuie să identificați depre ce sau cine este vorba, în funcție de 5 
indicii ordonate de la complex la simplu, care vor fi afișate pe ecran, în această ordine. Punctele se 
acordă în funcție de rapiditatea răspunsului și de numărul indiciului la care s-a ajuns. De exemplu, 
elevul primește 5 puncte după primul indiciu, 4 după al doilea, etc. Se acceptă o singură variantă de 
răspuns pentru fiecare indiciu. Trebuie descoperite 6 cuvinte, punctaj maxim 30. 

Exemplu de indicii pentu un cuvânt:  
1. ”Electrum” este un aliaj al lui și era utilizat în Egipt încă din mileniul III î.e.n., în Epoca 

bronzului. 
2. Aerul, apa, numeroși compuși corozivi nu au nici-un efect asupra lui. Deși nu este inert, 

există foarte puține substanțe care îl pot oxida sau dizolva. 
3. Este cel mai bun conducător de electricitate și căldură. 
4. Dintr-un singur gram din acest metal se poate obține o folie subțire, translucidă, cu suprafața 

de 1 m2. 
5. La început a fost prețuit pentru că putea fi prelucrat cu ușurință, iar ăn prezent se folosește 

la confecționarea bijuteriilor și ornamentelor. 
Răspuns corect: Aur  
Runda III – creativă. Fiecare elev trebuie să-și închipuie că reprezintă un element al Tabelului 

periodic și să se prezinte. Care ar fi el?, De ce l-ați ales? Argumentați alegerea făcută. Se ia în calcul 
imaginația, creativitatea și argumentele aduse. Punctaj maxim 10 puncte. La final juriul totalizează 
punctele acumulate de elevi și sunt premiați cei mai buni cu medalii virtuale. 

În funcție de creativitatea profesorului, jocurile pot fi îmbogățite și cu alte runde, experimentale, 
de scriere a unor formule chimice, etc.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
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CONSOLIDAREA RELAȚIEI FAMILIE-ȘCOALĂ  

CA PARTENERI ÎN EDUCAȚIE COPIILOR CU CES 
 

PROF. MARIN IULICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DĂBULENI 

 
Un vechi proverb nigerian spune că este nevoie de un întreg sat pentru a crește/ educa un copil 

(It takes a whole village to raise a child). Înțelepciunea milenară a poparelor a sintetizat în diferite 
forme un adevăr care nu doar că nu sa relativizat o dată cu trecerea timpului și transformarea 
civilizațiilor, dar care pare să fie mai actual decât oricând în această epocă a globalizării pe care o 
trăim și pe care ar trebui să ne-o asumăm cu egală responsabilitate. Care este acest adevăr? Copilul 
ca personalitate în devenire este un “proces” și un “produs” al întregii comunități.Cum cei mai 
puternici agenți educaționali ai comunității rămân familia și școala, unirea eforturilor lor în diferite 
context educaționale este vitală pentru a reuși în această misiune pe cât de nobilă pe atât de grea 
uneori, aceea de a ne crește/ educa frumos copiii. 

Comunicarea dintre acești “purtători de educație” este mult facilitată prin dezvoltarea de 
parteneriate care conferă o linie mult mai clară influențelor educative ce se doresc, de comun acord, 
a se constitui în experiențe de învățare și prilej de formare pentru copii. Există numeroase formule în 
care școala și familia dezvoltă aceste parteneriate, plaja de variație între cei doi poli-formal și 
nonformal- fiind destul de largă. Cum însă tendința actuală a școlii este de deschidere spre comunitate, 
de preîntâmpinre a nevoilor acesteia, de incluziune, activitățile extrașcolare, contextele nonformale 
devin o bună strategie de “naturalizare”, de așezare în firesc a eforturilor comune ale familiei și școlii 
în educarea elevilor. Este deja un fapt bine cunoscut că activităţile extraşcolare joacă un rol important 
în recuperarea copiilor cu CES, în dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora, diminuând 
tensiunile emoţionale şi comportamentale, sporind încrederea în sine şi în ceilalţi, dezvoltând 
capacitatea de cooperare şi comunicare şi stimulând potenţialul cognitiv şi afectiv al fiecărui copil. 

Experiența noastră de colaborare cu părinții și membrii comunității de până acum ne-a dovedit 
că astfel de contexte nonformale permit crearea pentru copii a unor experiențe de învățare holistice, 
integratoare, în care, într-o manieră firească, familia și profesorii- cele mai semnificative persoane 
din viața lor, își conjugă eforturile, în același timp și în același loc, pentru a-i sprijini în acest efort 
continuu de asimilare a realității și de adaptare la aceasta. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 
comunitate este o nece sitate a activităţii didactice. Proiectul de parteneriat este reprezentat de un 
complex de activități specifice unei teme generale propuse, desfășurat pe o anumită perioadă de timp 
(semestru, an școlar), care se derulează conform unui plan de activități stabilit pentru a îndeplini 
obiectivele formale, nonformale sau socio-comportamentale propuse (specifice nevoilor grupului 
țintă din școală). Parteneriatul presupune participarea la o acțiune educativă comună, comunicare și 
colaborare eficientă între participanți, interrelaționare, acceptarea rolului fiecărui participant, toate 
acestea ducând la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor implicați. În cadrul parteneriatului 
activitățile sunt organizate de obicei în grupe sau în perechi, fiecare elev contribuind atât la propria 
formare cât și în cadrul procesului colectiv de formare. Aceste activităţi întregesc activitatea 
educativă a şcolii, aduc un plus informaţional elevilor şi completează condiţiile concrete ale educaţiei 
acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte 
experienţa de învăţare formală. 

Pe parcursul anilor școlari trecuți, ca și în acest an școlar, am derulat astfel de activități în care 
părinții, colegii profesori, dar și agenții educativi ai comunității (centrul cultural, muzeul, biblioteca), 
ne-au fost alături, sprijinindu-ne reciproc în efortul de a-i educa/ forma pe copiii și totodată elevii 
noștri. Unul dintre principalele scopuri ale unor astfel de proiecte și activități derulate în parteneriat 
cu părinții a fost valorizarea și totodată valorificarea valențelor educative ale relației dintre familie, 
comunitate și școală ca parteneri egali în recuperarea, formarea și integrarea elevilor cu CES. 



Printre obiectivele activităților și proiectelor derulate, subsumate acestui scop, se numără: 
cunoașterea și înțelegerea de către profesori a dinamicii relației părinte-copil și valorificarea 
caracteristicilor sale în potențarea influențelor educative ale familiei asupra copilului; cunoașterea de 
către părinți a dinamicii relației profesor-elev și valorificarea valențelor sale educative; însușirea de 
către părinți a unor strategii de relaționare și tehnici de lucru cu copilul specifice învățării elevilor cu 
CES, validate din perspectivă pedagogică, psihologică și științifică; creșterea gradului de încredere al 
părinților în instituția școlară ca partener indispensabil în educarea copiilor cu CES; consolidarea 
stimei de sine a copiilor prin validarea conferită de prezența și implicarea părintelui în viața școlară 
a copilului; optimizarea comunicării între familie-copil/elev-școală și alte instituții ale comunității; 
crearea unui climat afectiv favorabil asigurării unei stări de bine, de siguranță, de relaxare a elevului 
ca baza necesară în construirea unor situații și experiențe de învățare optime. 

Voi prezenta un proiect de parteneriat care sa ne ajute in recuperarea, formarea și integrarea 
elevilor cu CES. 

Titlul proiectului: „Culorile prieteniei” 
Scop: Facilitarea procesului de integrare şcolară a copiilor cu CES prin art-terapie; 
Grup țintă: - copiii din învăţământul de masă şi copiii cu cerinţe educaţionale speciale din 

Şcoala Gimnazială; cadrele didactice care lucrează cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale și din 
învăţământul de masă, părinții elevilor participanți. 

Obiective: 
• Dezvoltarea unei atitudini de toleranţă şi înţelegere faţă de copiii cu CES şi nevoile acestora 
• Dezvoltarea personală a elevilor participanți, atât cu CES cât și tipic dezvoltați (dezvoltarea 

empatiei, creșterea stimei de sine, a comportamentului prosocial, diminuarea anxietății, etc.) 
• Prevenirea situaţiilor de criză educaţională declanșate de integrarea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale 
• Formarea, utilizarea şi consolidarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 

(desen, pictură, abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare al copiilor cu CES) 
• Stimularea spiritului de comunicare şi cooperare în munca individuală şi în echipă 
• Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale între diverse instituţii de învăţământ şi alte instituţii cu 

scop caritabil 
• Optimizarea relaţiei cadre didactice-elevi și elevi-elevi 
Resurse materiale: resurse audio-video, consumabile (materiale pentru desen, pictură, colaj, 

modelaj). 
Perioada de desfășurare: octombrie 2020 - iunie 2021 
Descrierea activităților: 
În fiecare lună, profesorii responsabili implicați în proiect desfășoară cu grupul țintă o activitate 

art-terapeutică prin care își stabiliesc anumite obiective. Printre activitățile art-terapeutice derulate 
enumerăm: Hai să ne cunoaștem mai bine!; Exploratorii; Schimb de forme și culori; Eu în spațiul 
meu. 

Spre exemplificare, prezentăm consemnul unei activități art-terapeutice derulate în cadrul 
proiectului: 

Ce animal ți-ai dori să fii? 
Acum, că v-ați prezentat fiecare, vă rog să facem împreună un exercițiu de imaginație. Gândiți-

vă la un animal, primul care vă vine în minte. Poate fi un animal real sau fantastic. Cum este el? Mare 
sau mic? Este singur sau mai este cineva cu el? Este un animal domestic sau sălbatic? Unde se află el 
acum? Ce simte? Ce aude? Ce miroase? Ce vede? Priviți cu atenție animalul imaginat. Vă puteți 
apropia de el ! Il puteți atinge. Vă dă voie să-l atingeți? Ce miros are ? Ce sunete scoate? Cum se 
mișcă? 

Acum, vă rog să puneți pe hârtie imaginea animalului pe care vi l-ați imaginat. Puteți folosi 
orice materiale din cele pe care le avem la dispoziție (creioane colorate, carioci, acuarele, acrylic, 
creioane cerate, tempera, coli de bloc de desen de orice dimensiune doriți să alegeți, pensoane, bureți. 
Puteți folosi foarfeca, puteți decupa și lipi. Fiți cât se poate de creativi ! 

Impactul proiectului asupra elevilor: 



✓ Abilităţi de comunicare şi relaţionare îmbunătăţite; 
✓ Stimă de sine crescută; 
✓ Abilităţi de cooperare/colaborare în cadrul grupului îmbunătăţite; 
✓ Motivaţie crescută pentru a se implica în activităţi; 
✓ Gestionarea adecvată a emoţiilor; 
✓ Abilităţi psihomotrice îmbunătăţite. 
Impactul proiectului asupra profesorilor: 
✓ Consolidarea relaţiei profesor-elevi; 
✓ Îmbogăţirea experienţei didactice prin intermediul activităţilor extracurriculare; 
✓ Dezvoltarea creativităţii; 
✓ Relaţionare pozitivă între colegi; 
✓ Schimb de idei, modele de bună practică. 
Impactul proiectului asupra părinților: 
✓ I-am ajutat pe părinți să-și privească proprii copii ca pe o parte firească a lumii în care trăim 

toți. 
✓ Am adus cât mai multe zâmbete pe chipurile elevilor noștri și ale părinților lor. 
✓ I-am făcut să se simtă utili, acceptați, apreciați, valorizați, iubiți, atât pe copii cât și pe părinți. 
✓ Le-am dat motive de bucurie, prilejuri de relaxare în care s-au simțit confortabil cu ceilalți și 

cu ei înșiși, în care au învățat lucruri utile într-un mod plăcut. 
✓ Le-am dat încrederea că efortul conjugat al familiei și al școlii poate face o diferență 

semnificativă în educarea copiilor cu CES și că ei, părinții, nu sunt niciodată singuri în acest drum 
lung și câteodată foarte anevoios.  

Sunt pași mici, aproape niște picături în această mare pe care o reprezintă procesul extrem de 
complex și de laborious al recuperării elevilor cu CES, în limitele posibilului, însă bucuria fiecărui 
progres, oricât de mic, este neprețuită. 

 
Bibliografie: 
• Băran-Pescaru, A., (2004), Parteneriat în educație, ed. Aramis Print, București; 
• Gherguț, A., Frumos, L., Raus, G., (2016), Educația specială, Ghid metodic, ed. Polirom, Iași; 
• Judith Aron Rubin, (2005), Child Art Therapy, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New 

Jersey. 
  



 
LECȚIA FĂRĂ GRANIȚĂ 

 
PROFESOR MARIN NICOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII ”SF. AP. ANDREI”, PLOIEȘTI 
 
În cadrul procesului instructiv-educativ, un rol deosebit îl au activitățile extracuriculare, 

percepute din ce în ce mai mult ca o necesitate în modelarea personalițății copiilor. Personalitatea 
umană se îmbogățește și se formează treptat și continuu, din aspecte cât mai cuprinzătoare și, de ce 
nu, surprinzătoare ale lumii înconjurătoare.  

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate, de a crește gradul de adaptare la viața socială, de dezvolare a autonomiei 
personale și sociale, de adaptare a comportamentului de grup și creșterea stimei de sine și a stării de 
bine prin posibilitatea afirmării în grupul social. Ea apare ca o continuitate firească a orelor de curs 
și se pot realiza și aloca obiective prioritare ale învățării: dobândirea de cunoștințe noi din diverse 
domenii; completarea și sistematizarea unor cunoștințe; educarea atitudinii elevului față de învățătură 
și cunoaștere, educarea în spiritul respectului față de natură, dezvoltarea capacităților creatoare, 
formarea unor deprinderi utile în viața de zi cu zi, etc 

Perioada dificilă, plină de incertitudini și neliniști interioare nu i-a împiedicat pe elevii cu dor 
de școală, de colegi și de socializare, să participe la activități online propuse pentru a sărbătorii diferite 
evenimente, cum ar fi cele din calendarul UNESCO. Cu mască sau fără mască, copiii şi-au dorit să 
fie prezenţi, să se facă auziţi, văzuţi, validaţi pentru eforturile lor de a duce învătarea dincolo de 
învățarea de menținere ( achiziția de norme, metode și reguli pentru a face față unor situații cunoscute 
și abilitatea de a rezolva probleme date) către învățarea inovatoare, ale cărei trăsături importante sunt 
anticiparea și participarea. 

Pornind de la aceste observații, am proiectat o activitate gen concurs Cine știe, câstigă! cu 
ocazia Zilei Apei, 22 martie, pentru clasa a IX-a A care s-a desfășurat pe platforma Teams, pe un 
canal deschis în acest scop, numit TEST! (...cam lipsit de imaginație!) și în care au fost adăugați elevii 
clasei, profesorii de științe, membrii juriului și toți cei care au dorit să participe. Aceasta activitate a 
însemnat noi achiziții de cunoștințe dar și evaluare sumativă din capitolul ”Soluții”.  

În desfășurarea activității am folosit jocul didactic ( metodă ce face parte dintr-o grupă mai 
largă de metode de învățare prin simulare-imitare) și care a căpătat o extindere tot mai mare. Printr-
o activitate plăcută și antrenantă, jocul didactic contribuie la învațare, mobilizează spiritul de 
inițiativă, dezvoltă spontaneitatea și creativitatea și antrenează inteligența elevilor pentru înțelegerea 
unor relații noi.  

Pentru a mobiliza participarea elevilor, am îmbinat jocul didactic cu activitatea în echipă/grup, 
deoarce această metodă interacționează forma competitivă de lucru cu cea cooperativă, astfel încât să 
se dezvolte la elevi simțul responsabilității pentru munca proprie cât și pentru munca colegilor de 
grupă. Elevii au comunicat între ei pe grupul de whatsapp al clasei, pe facebook. 

În mod obișnuit, activitatea în echipă este coordonată de profesor, care parcurge etapele; analiza 
temei, împărțirea sarcinilor de lucru în interiorul fiecărei grupe, îndrumarea documentării și cercetării 
surselor de informații ( manual, cărți de popularizare a științei, internet), urmărirea emiterii unor 
ipoteze asupra căilor de urmat, îndrumarea elevilor spre efectuarea de investigații teoretice și practic 
aplicative, evaluarea rezultatelor. 

În mod concret elevii clasei au fost organizați pe două echipe de 12-13 elevi, a căror denumire 
și-au ales-o singuri: CERCETĂTORII și ISTEȚII 

Membrii fiecărei echipe au avut responsabilități precise, de exemplu:  
1. Leaderul echpei – s-a ocupat de organizarea nucelului echipei (4-5 elevi) pentru concursul 

propriu-zis, prin desemnarea colegilor care se pregătesc pentru: 



- răspunsuri la întrebările referitoare la curiozități științifice și date istorice legate de tema 
concursului, conținuturi studiate la clasă; 

- rezolvarea unei probe scrise de evaluare sumativă pe tema dată; 
- partea expeimentală ( demonstrarea gradul în care densitatea și polaritatea substanțelor 

influențează solubilitatea, precum şi comportamentul diferitelor amestecuri, care au polarități și 
densități diferite atunci când sunt puse împreună într-un recipient). 

- proba de creativitate artistică (ghicitori, rebusuri, anecdote, epigrame etc., legate de tematica 
vizată); 

2. Designerul echipei – s-a ocupat de ”imaginea” echipei (confecționarea ecusoanelor, 
propunerea unei ținute vestimentare: tricouri, șepci, bandane, etc.) care să fie cât mai ușor de realizat, 
cu ce se găsește în garderoba fiecăruia; 

3. Managerul echipei s-a ocupat de găsirea unor sponsori (părinții!!) care să asigure cadouri 
pentru premii și participanți (diplome, cărți, rechizite); 

4. PR-ul echipei a întreținut relația echipei cu publicul și exteriorul organizației: A lansat 
invitația de a participa ca suporteri ai echipei în mediul virtual: platforma TEAMS, grupuri de 
whatsapp; a fluidizat comunicarea internă, etc 

5. Suporterii- restul membrilor echipei; ei și-au susținut colegii confecționând pancarde cu 
mesaje încurajatoare la adresa echipei. Înainte de începerea concursului, suporterii au fost antrenați 
în a prezenta fiecare câte un material, manual, carte, revistă care popularizează științele și pe carele 
au în biblioteca personală. 

Pentru obiectivitate, s-a constituit un juriu și cu participarea câte unui elev de la celelalte 4 clase 
de a IX-a. Aceștia s-au ocupat de întocmirea pe, calculator, a formularelor pentru premierea 
câștigătorilor. Formularul a conținut rubrici privind următoarele aspecte: a).Întrebări; b).Test de 
evaluare; c). Experiment; d).Ghicitori, desene.....;d).Suporteri... 

În final, elevii au fost recompensați pentru rezultatul echipei, dar și individual, prin acordarea 
diplomelor de merit pentru: cel mai bun experiment, cel mai bun designer, diplomă pentru ”fair-play”, 
etc.  

Am conceput această activitate ca pe o întrecere între două echipe cu scopul de a atrage câți 
mai mulți copii spre studiul stiințelor, în condițiile în care din motive mai mult sau mai puțin 
obiective, chimia, ca obiect de studiu, a început să fie marginalizată; și nu în ultimul rând, pentru 
interacțiune școlară într-un mediu diferit care să le ofere elevilor prilejul de a-și forma convingeri de 
viață, de a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea în a-și arăta și devolta talentul în diferite 
domenii. 

 
BIBLOGRAFIE: 
1. Sanda Fătu., Ioan jinga: -”Învățarea eficientă a conceptelor fundamentale ale chimiei”, Ed. 

Corint, 1997 
2. Luminița Ursea, Daniela Bogdan: - ”Învățarea inovatoare în contextul reformei 

învățământului preuniversitar” – Revista Societății profesorilor de chimie și inginerie chimică, ” 
Profchim”, nr. 5/2001 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. MARINA ANCA-DANIELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. CĂSUȚA POVEȘTILOR,  

CLUJ-NAPOCA, JUD CLUJ 
 
Ultimii ani au produs schimbări majore în ceea ce privește viața noastră, atât pe plan personal, 

cât și profesional. Nimeni nu se putea gândi că o viitoare pandemie va putea schimba radical traseul 
vieții și al obiceiurilor de zi cu zi.  

Nu cred că există ramuri profesionale care să nu fi suferit de pe urma acestei pandemii. Sistemul 
educațional din țara nostră a parcurs un traseu tumultuos până a fost cât de cât stabilizat. Dacă toată 
lumea a fost obișnuită cu predarea tradițională, iată că această pandemie ne-a pus în situația de a 
traversa o schimbare rapidă și obligatorie de la predarea tradițională la predarea în mediul online.  

Pentru a putea desfășura activitățile propuse a fost nevoie de ore și zile de formare profesională 
în domeniul online; domeniu neexplorat la acea vreme la un nivel atât de înalt. Cursurile parcurse de 
profesori au deschis noi orizonturi în sistemul românesc, chiar și în sistemul preșcolar. Nu a fost ușor 
să începi să studiezi un domeniu care are multe provocări, dar la final fiecare cadru didactic a putut 
alege ceea ce i se potrivește cel mai mult stilului de predare, cât și nivelului la care predă.  

După luni de predare în mediul online, am ajuns la concluzia că se pot realiza activități frumoase 
datorită tehnologiei, că se poate comunica mai rapid și mai ușor cu cei mici, dar și cu părinții fără a 
mai fi presați de timp. La grupa mică, grupă la care predau, am învățat să realizez animații care au 
stârnit interesul celor mici, am lucrat în programe care mi-au permis să fac mici modificări la texte, 
povești, imagini, inserând vocea sau chiar piese muzicale. În toată această perioadă un rol important 
l-au avut părinții, fără de care nu am fi putut realiza activitățile propuse. De această dată părinții au 
fost parteneri reali, prezenți și cei mai buni observatori pe tot parcursul activităților în mediul online. 
Pentru a nu pune multă presiune pe părinți sau bunici, propuneam activități care să vină în sprijinul 
lor, activități recreative și distractive, precum o poză lângă bradul de Crăciun, o poză când pictăm 
ouă, plantarea unei flori în grădină, activităţi la bunici, filmarea copilului în timp ce cânta cântecul 
preferat sau dansa pe melodia preferată. Nu am uitat nici de activităţile mai ,,serioase,, şi de aceea 
copiii au avut la dispoziţie caietele speciale în care puteau lucra de două-trei ori pe săptămână câte 
10-15 minute.  

Programe precum ChatterKid, Filimigo, Padlet, Jiswaw planet sau My activities au venit în 
sprijinul meu pentru a transmite celor mici cunoştinţele şi informaţiile dorite sub o formă plăcută, 
amuzantă şi antrenantă. Toate aceste aspecte au fost postate pe platforma Google classroom, 
platformă pe care au folosit-o părinţii pentru a primi informaţiile nostre, dar şi pentru a ne trimite 
feedbackul lor.  

Fiecare schimbare aduce ceva nou, ceva bun, ceva mai puţin bun, ceva bucurie, ceva tristeţe, 
ceva din care învăţăm, ceva care nu ne foloseşte, ceva care ne schimbă viaţa într-un fel sau altul.  
  



 
„PRINTRE FILE DE CARTE” 

 - EXEMPLU DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ ONLINE  
 

DR. CERCETĂTOR POSTDOC. MARINA IOANA LAURA, 
 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, SATU MARE 

 
PROIECT DIDACTIC 
Data:  
Unitatea de învățământ:  
Profesor:  
Aria curriculară: Limbă și comunicare 
Obiectul: Limba și literatura română 
Clasa: a XI-a A (profil tehnologic) 
Subiectul lecţiei: Structuri discursive argumentative (1) 
Tipul lecţiei: de aprofundare și sistematizare 
Scopul: exersarea utilizării structurilor argumentative în comunicarea cotidiană și stârnirea 

interesului elevilor pentru lectură. 
Durata: 45 de minute 
 
Competenţe generale: 
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare. 
2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor. 
3. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 
 
Competenţe specifice: 
1.1 Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea mesajelor orale şi scrise. 
 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog. 
 2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate. 
 2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte 

literare, nonliterare sau în alte arte. 
 2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de 

lectură. 
 4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise 

sau orale). 
 4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi 

proprii. 
Competenţe operaționale: 
La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea: 
 - să prezinte oral rezultatul unui proiect; 
 - să - și exprime opinia pe o anumită temă dată; 
 - să utilizeze structurile argumentative în comunicarea cotidiană; 
  - să compare viziuni despre lume și despre condiţia umană reflectate în texte literare; 
 - să caute interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi 

de lectură; 
 - să compare şi să evalueze argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii; 
 - să definească textul argumentativ. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
a. Metode şi procedee: conversaţia euristică și catehetică, explicaţia, rebusul, exerciţiul oral şi 

scris, brainstorming, expunerea, problematizarea, învățarea prin descoperire, prezentare Power Point. 



b. Materiale și Mijloace didactice: fişe de lucru, tabla, video-proiector, flipchart, caietele 
elevilor; 

c. Forme de organizare: activitate frontală și individuală. 
d. Resurse:  
 capacităţile normale de învăţare a elevilor, cunoştinţele lor anterioare. 
 Loc de desfășurare: sala de clasă 
e. Forme de evaluare: orală, scrisă 
f. Condiții prealabile: clasă de nivel mediu. 
 
Bibliografie: 
1. Valeriu Marinescu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Fundaţiei 

România de mâine, Bucureşti, 2002; 
2. Felicia Puşcaş, Comunicare. Limba şi literatura română. Subiecte. Teorie. Exemplificări. 

Aplicaţii. Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2005; 
3. Crenguța Oprea, Strategii didactice interactive, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ R.A., 

Bucureşti, 2007; 
4. Florin Ioniţă, Adrian Costache, Adrian Săvoiu, M.N. Lascăr, Manualul de limba şi literatura 

română pentru clasa a XI-a, Ed Art, București, 2016. 
 
SCENARIUL DIDACTIC 
 
I. Moment organizatoric: (2”) 
 Consemnarea absențelor, asigurarea materialelor necesare desfășurării orei. 
II. Verificarea temei (2”) 
Profesorul subliniază faptul că elevii au avut de realizat un proiect – crearea unei prezentări 

PowerPoint cu titlul Printre file de carte… având ca temă - Cartea mă pregătește pentru viață. 
III. Captarea atenției (5”) 
Profesorul supune atenției elevilor o istorioară despre Rostul cititului, proiectând textul pe 

videoproiector. Profesorul realizează lectura textului, iar elevii emit păreri pro/contra despre 
importanța lecturii în formarea tinerilor. 

IV. Anunțarea subiectului lecției și a obiectivelor operaționale (2”) 
➢ Se enunță titlul lecției și obiectivele operaționale.  
V. Dirijarea procesului de învățare (30”) 
Profesorul prezintă pe videoproiector proiectul elevilor, în format PPT, cu titlul Printre file de 

carte… având ca temă - Cartea mă pregătește pentru viață. Se începe astfel o călătorie în lumea 
cărților în care elevul a avut libertatea deplină de alegere. 

Proiectul conține 58 de slide-uri și cuprinde recomandări de lectură venite din partea elevilor. 
În cadrul acestui proiect realizat de către elevi în PowerPoint, fiecare elev al clasei și-a adus 
contribuția prin recomandarea unei cărți pe care, în prealabil a citit-o. Pentru a-și convinge colegii să 
lectureze cartea recomandată, fiecare elev a notat câte un argument reprezentat printr-un citat, o idee 
sau un mesaj al cărții respective. Pentru a fi cât mai convingători în demersul lor, elevii au inserat și 
fotografii. 

Fiecare elev recomandă o carte, aduce cel puțin un argument pentru a-și convinge auditoriul să 
o citească și își justifică alegerea. 

Profesorul intervine pe parcursul prezentării PowerPoint cu lămuriri și observații.  
După finalizarea expunerii se vor exprima eventualele obiecții și observații, iar profesorul va 

sublinia faptul că aceste recomandări de lectură vor fi publicate în revista liceului care va apărea în 
luna iunie.  

Scopul acestei aplicații este de a exersa utilizarea structurilor argumentative în comunicarea 
cotidiană și evident, de a stârni interesul elevilor pentru lectură, de a-i apropia de lumea cărților și de 
a descoperi rostul cititului, mai ales că este vorba de o lectură facultativă care nu se regăsește în 
programa școlară. 



După finalizarea prezentării proiectului, profesorul împarte elevilor fișe de lucru în care au de 
realizat un rebus – Anexa 1. La finalul activității, elevii vor descoperi, pe verticală cuvântul argument. 
Profesorul proiectează definiția textului argumentativ, iar elevii o notează în caiete. 

VI. Asigurarea feed-back-ului – are loc pe tot parcursul orei prin aprecieri verbale și prin 
notarea unor elevi în caietul profesorului sau în catalog. 

VII. Asigurarea retenției și a transferului (4’’) 
 Pe baza celor prezentate, elevii vor răspunde la întrebarea: “Care este rostul cititului?”, 

justificându-și răspunsul, urmând ca structura textului argumentativ, elementele conectoare și 
aplicațiile să se realizeze în următoarea oră. 
  



 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MARINESCU GABRIELA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU, JUD. BRAȘOV 

 
 Un copil își amintește cu drag de anii petrecuți în școală, dar cele mai plăcute amintiri ale sale 

rămân activitățile petrecute ”după ore”, acelea organizate de către dascăl în weenkend sau în vacanțele 
de vară, împreună cu colegii de clasă. 

 Aceste activități au un puternic impact asupra dezvoltării personalităţii copilului, întrucât 
contribuie într-o mare măsură la responsabilizarea acestuia, responsabilizare ce îi va fi extrem de utilă 
pentru viața de zi cu zi, dar mai mult decât atât, pentru viitor!  

 Implicarea în activitățile extrașcolare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe 
diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor 
introvertiți, de exemplu. 

 Pandemia a reprezentat o mare provocare pentru toți: pentru copii, pentru dascăli, dar și pentru 
părinți. Încărcătura psihică în această perioada a fost uriașă, fapt care m-a determinat să încerc o 
”dezamorsare” a acestei situații, în relația cu elevii mei, recurgând la altfel de activități.  

 Astfel, în online, am încercat să îmbin învățarea cu activitățile extrașcolare, pe care le-am 
desfășurat virtual: am ”vizitat” muzee, castele, munți, dealuri, am vizionat filme despre anumite zone 
ale țării noastre, bucurându-ne de frumusețile ei. 

 În topul preferințelor elevilor mei a fost o activitate la care am avut ca invitat un membru al 
Romanian Science Festival, primul festival național de științe din România, un proiect realizat sub 
egida Diaspora Locală.  

 
 Invitatul nostru special a fost Sandor Kruk, de la Agenția Spațială Europeană, originar din 

Oradea, care in prezent locuiește în Olanda. În calitate de membru al acestei organizații, a fost invitat 
pe platforma de învățare Teams, unde le-a vorbit elevilor despre astronomie și despre spațiu.  

 



 Elevii s-au simțit extraordinar pentru că au beneficiat de această oportunitate de a afla multe 
informații despre spațiu și au fost mândri pentru că au avut posibilitatea de a adresa întrebări și de a 
cunoaște un om de știință. 

 Activităţile extraşcolare, indiferent de modul de desfășurare, fizic sau online, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
  



 
LE JEU DIDACTIQUE POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC 

PLAISIR 
 

PROF. MARINESCU GEORGETA 
COLLÈGE NATIONAL ”VASILE ALECSANDRI” BACĂU 

 
 Le jeu, en général, nous permet d’expérimenter, de nous amuser, de tester les capacitiés à 

résoudre des problèmes ou à nous adapter dans une situation nouvelle. Le jeu peut être utilisé en 
classe de langue maternelle, mais aussi en classe de langues étrangères. 

 La pratique du jeu en classe de FLE suppose: plaisir, spontanéité, créativité, exploration, 
découverte, détente.Pendant un jeu utilisé en classe pour apprendre quelques notions de la langue 
française, le professeur peut entraîner tous les élèves de classe, des plus timides jusqu´aux plus 
audacieux. Par le jeu, le professeur donne la possibilité aux élèves de se sentir à l´aise, d´être plus 
naturels dans la communication ou d´exercer leurs talents qu´ils cachent aux autres, n´ayant pas le 
courage de les exprimer devant la classe. Par les jeux, le professeur peut encourager les echanges 
entre les élèves dans des situations authentiques de communication. De cette façon, le professeur 
donne à l´apprenant la possibilité de vérifier ses compétences linguistiques parce que le jeu est utilisé 
surtout pour développer la compétence de production orale. 

 Le jeu rend plus uni le groupe en créeant un climat de confiance, de coopération et de respect 
et, en plus, chacun de groupe peut s´y intégrer, trouver sa place et exprimer ses besoins. Au cadre du 
groupe, les activités permettent le travail en équipe, en étant très diverses: la lecture, l´acquisition du 
vocabulaire et de la grammaire, jeux de prononciation, apprentissage des nasales etc. 

 Le jeu provoque, donc, l´interaction au cadre du groupe toutcomme dans une vraie interaction 
sociale. En favorisant l´interaction verbale entre les apprenants, le jeu peut contribuer au 
développement dela communication en langue étrangère. 

 Avant de proposer un jeu à la classe, le professeur doit de poser cette question : ”Où trouver 
les jeux?” Autrefois, on les trouvais dans des livres, mai, s à présent, on trouve de nombresuses 
resoources en ligne. L´école en ligne a déterminé les professeurs de se réinventer, d´adapter leurs 
méthodes au nouveau contexte social. Donc, en ligne, on a développé une gamme variée de jeux pour 
l´apprentissage des langues, et pour apprendre de FLE aussi. On a mis en ligne des jeux linguistiques 
pour apprendre la prononciation, des jeux de créativité pour produire des énoncés originaux, par 
exemple, des jeuc culturels qui font référence à la culture de la France, des jeux théâtrales comme 
l´improvisation et la dramatisation. Il suffit de chercher sur Google et on y trouvera toute une liste de 
jeux pour apprendre l´alphabet, la conjugaison, les nombre, les jour de la semaine, les nasales, les 
prépositions, des mots – croisés etc. Nous devons préciser que les jeux utilisés en classe doivent être 
sélectionnés des sites spécialisés en jeux didactiques pour pouvoir adapter un jeu choisi au niveau des 
apprenants ou au type de compétences que le professeur veut travailler avec ses élèves. Par exemple, 
à l´occasion des fêtes, on peut travailler en classe pour le niveau A1, les jeux de fêtes, Pâques ou Noël 
comme le jeu du pendu en ligne qui a comme but de trouver la lettre pour compléter un mot. Pour 
trouver le mot, il faut cliquer sur une lettre jusqu´à ce que la lettre soit trouvée et le mot accompli. 
Pour le niveau A1, on peut proposer des jeux pour apprendre l´alphabet français. Pour celui-ci il faut 
cliquer sur les lettres qui forment un mot en rouge, par exemple ”Joyeuses Pâques” ou ”guirlande” si 
c´est Noël. On peut trouver plusieurs jeux de ce type sur le site orthlud.com.  

 Les charades sont des jeux qui amusent les enfants et les rendent curieux parce qu´elles 
consistent dans la recherche du mot qui s´y cache. Dans une charade, un mot se décompose en 
plusieurs mots (phonétiquement) dont on donne la définitionde chacun. Le tout est la définition du 
mot à trouver.  

Par exemple: 
- Mon premier peut se promener sur ma tête 
- Mon deuxième est le féminin de beau 



- Mon tout sert à me débarrasser de mes ordures 
Réponse : une pobelle 
 Les mots en croix consistent à en placer des lettres pour former des mots sur des colonnes 

verticales ou horisontales dans des grilles qui s´entrcroisent.  
 Pour les niveaux B1 et B2 on peut utiliser le jeu ”Trouvez les erreurs” en utilisant deux textes 

. dans le second texte, il y a quelques erreurs (des fautes d´orthographe, des mots en excès ou des faits 
changés. Par exemple ces deux textes du roman ”Cinq semaines en ballon” de Jules Verne: 

”À midi, le docteur en consultant sa carte, estima qu'il se trouvait au-dessus du pays d'Uzaramo. 
La campagne se montrait hérissée de cocotiers, de papayers, de cotonniers, au-dessus desquels le 
Victoria paraissait se jouer. Joe trouvait cette végétation toute naturelle, du moment qu'il s'agissait de 
l'Afrique. Kennedy apercevait des lièvres et des cailles qui ne demandaient pas mieux que de recevoir 
un coup de fusil ; mais c’eût été de la poudre perdue, attendu l’impossibilité de ramasser le gibier. 
Les aéronautes marchaient avec une vitesse de douze milles à l’heure, et se trouvèrent bientôt par 38° 
2` de longitude au-dessus du village de Tounda.” 

 ”A midi, le docteur en consultant sa carte, estima qu'il se trouvait au-dessus du pays 
d'Uzaramo.La montagne se montrait hérissée de cocotiers, de papayers, de cotonniers, audessus 
desquels le Victoria paraissait ce jouer. Joe trouvait cette végétation toute naturelle, du moment qu'il 
s'agissait de l'Afrique. Kennedy apercevait des lapins et des cailles qui ne demandaient pas mieux que 
de recevoir un coup de pied ; mais c’eût était de la poudre perdue, attendu l’impossibilité de ramasser 
le gibier. 
Les aéronautes marchaient avec une vitesse de douze milles par l’heure, et se trouvèrent bientôt par 
38° 2` de longitude au-dessus du village de Tounda.” 

 Un autre jeu pour encourager la production écrite est : Autour de l'eau !Association d'idées. Si 
l'on vous demande à quoi vous fait penser le mot 'eau', que répondrez-vous ?Voici les mots qui me 
sont venus à l'esprit : glace - rosée - neige -averse ....Dans l'exercice, dont le thème général tourne 
autour de l'eau et du temps, il vous est demandé de compléter les phrases avec le nom adéquat choisi 
dans le menu déroulant. 

 Très importants sont aussi les jeux de brise – glace pour détendre l´atmosphère au début de la 
classe de FLE. Il ya des jeux pour se connaître ou pour bien commencer la classe sans aucun stress et 
pour encourager l´interaction Par exemple:  

S’attacher aux autres 
 Objectif/résultat : Apprendre le nom des autres et certains faits les concernant. 
 Durée : 15-20 minutes.  
Matériel requis : Balle de ficelle ou de fil.  
Déroulement : Placez les participants en cercle, debout ou assis. Commencez en leur disant 

votre nom et un fait qui vous concerne (par exemple, « j’ai sept frères et sœurs », « je possède un 
iguane », ou « je peux me lécher le coude » et ainsi de suite). Tenez la balle par le bout de la ficelle 
et lancez-la à une autre personne du cercle. Celle-ci doit à son tour dire son nom et un fait la 
concernant. En tenant la ficelle, elle doit ensuite lancer la balle à quelqu’un d’autre. Refaites la même 
chose jusqu’à ce que tout le monde tienne un bout de la ficelle. Ensuite, reprenez le jeu, mais dans 
l’ordre inverse, en faisant rouler la balle à la personne qui vous l’a lancée la première fois. Mais avant 
de pouvoir le faire, vous devez dire son nom et le fait qui la concerne! 

Les légumes n’ont pas de dents!  
Objectif/résultat : Se présenter, connaître les noms des participants, s’amuser.  
Durée : 5-10 minutes. 
 Matériel requis : Aucun. 
 Déroulement : Le groupe se met debout en cercle et l’animateur donne à chaque joueur le nom 

d’un légume. La règle de ce jeu est que l’on n’a pas le droit de montrer ses dents. Chacun se présente 
en disant son prénom et son nom de légume. Ensuite, un joueur débute en nommant ses deux noms 
(prénom et légume) et appelle ensuite un autre joueur en disant son nom ainsi que le légume associé. 
C’est ensuite au tour de cette personne d’en appeler une autre et ainsi de suite. Si quelqu’un fait une 
erreur ou montre ses dents, il est éliminé. 



 En conclusion, les jeux didactiques sont recommandés tout dans l´apprentissage du FLE, mais 
aussi dans l´enseignement des notions de vocabulaire ou grammaire. Les jeux sont utilisés aussi pour 
renforcer et corriger la prononciation dțune manière ludique et amusante. Les jeux contribuent à 
apprendre le français par plaisir dans une atmosphère détendue et qui favorise lținteraction. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR, MARINESCU NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE DUMITRESCU” 

 CUMPĂNA, JUD. CONSTANȚA 
 
 În ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, 

am considerat că activitățile extrașcolare de tipul excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de 
voluntariat nu pot fi realizate și astfel am conceput un plan în care activitățile alese împreună cu 
părinții, să poată fi realizabile de către elevi, cu sprijinul celor de acasă. 

 Astfel, pe platforma 24edu, pe care ne-am desfășurat activitatea școlară, am inițiat un proiect 
„Sărbătoarea Paștelui” pentru cele cinci zile ale Săptămânii „Școala Altfel”, care cuprindea câte o 
temă pe zi cu specific pascal, elevii urmând să realizeze tot ceea ce s-a cerut, apoi să încarce fotografii 
sau videoclipuri. 

 Una dintre temele propuse a fost realizarea unor lucrări folosind materiale diferite, pe care le 
puteau găsi în casă, fără a fi nevoie să iasă la cumpărături.  

 
  
 Copiii iubesc această sărbătoare nu pentru latura ei religioasă, ci pentru latura laică - venirea 

iepurașului cu cadouri. Povestea iepuraşului care aduce ouă de Paşte vine de fapt din Germania. Copiii 
cred că dacă au fost buni, cuminţi, Iepurele Magic le va aduce un coş plin cu ouă de ciocolată, cu ouă 
colorate. De aceea am stabilit cu ei să realizeze colaje sau desene cu iepurași, pentru a fi siguri că 
aceștia le vor aduce dulciuri de Paște. 

 
 O altă activitate a săptămânii a fost „Cum sărbătoresc românii Paștele? ”, elevii având de cules 

informații din cărți, reviste sau de pe internet, pe care apoi le scriau fie pe o foaie, fie realizau un ppt. 
ajutați de părinți sau frați mai mari. Informațiile le prezentau la întâlnirea de pe Teams, unii citind 
ceea ce au scris, alții prezentând materialul ppt.  

 Tema „Vopsim ouă” a reprezentat pentru elevi un efort deosebit, contribuind la dezvoltarea și 
chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor. Această activitate practică a fost filmată, iar elevii 
au vizionat videoclipurile colegilor, apoi s-au făcut aprecieri asupra modului de lucru și a materialelor 
folosite (hârtie creponată, vopsea de ouă). Elevii care nu au avut posibilitatea de a vopsi ouă, au 
realizat desene cu această temă. 

  



 
 
 „Încondeierea ouălor” face parte din tradiţiile românilor de Paşte. Astfel, elevii au căutat 

informații despre motivele ornamentaţiei ouălor încondeiate, care sunt numeroase şi care se 
diferenţiază în funcţie de localitate. Variază chiar şi în acelaşi sat şi variat iese acelaşi motiv din mâna 
aceleaşi persoane care încondeiază. Ca temă de lucru, elevii au avut de încondeiat ouă în programul 
Paint, apoi au salvat documentul și l-au prezentat colegilor. 

 O altă activitate ce a presupus îndemânarea copiilor a fost „Cursa cu oul în lingură”. Astfel, 
copiii au fiert un ou, l-au pus în lingură, apoi au marcat o anume distanță (în curte sau în casă) și au 
parcurs-o cu mare atenție pentru a nu pierde oul din lingură. Toată acțiunea a fost filmată de un 
reprezentant al familiei, apoi am vizionat împreună pe Teams toate videoclipurile. 

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul de a-
și forma convingeri de viață, de a-și învinge timiditatea. 

 Asemenea activități reușesc într-o mare măsură să contribuie la descoperirea, dezvoltarea şi 
valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter.  

 Prin totalitatea activităţilor educaţionale organizate şi desfăşurate am urmărit realizarea unui 
profil sănătos al copiilor, exploatarea resurselor educative ale activităţilor şi stimularea atitudinii 
pozitive a copiilor în toate situaţiile.  
  



 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII ÎN EDUCAȚIA COPILULUI CU 

CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 
 

PROF. MARIȘ CRISTINA 
C.S.E.I. „PAUL POPESCU-NEVEANU” 

 
 Modelarea copilului cu cerințe educaționale speciale într-un adult integrat social și profesional 

se împarte între familie și școală. 
Școala oferă pârghiile necesare antrenării pentru viața de adult, însă rolul fundamental în 

educarea copilului revine familiei. Lucrul în echipă – familie-școală – și transferul real de bune 
practici asigură reușita copilului cu cerințe educaționale speciale și conduc către îmbunătățirea 
rezultatelor învățării. 

 Responsabilizarea părinților, angajarea familiei în educația copilului cu cerințe educaționale 
speciale sunt aspecte fundamentale pentru incluziunea acestora în programul școlii. Părinții sunt cei 
care dețin și furnizează informații esențiale despre copilul lor, cum ar fi specificul dizabilității, factorii 
care pot avea o influență negativă, precum și date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Familiile 
copiilor cu cerințe educaționale speciale trebuie încurajate să se implice în activitățile școlare 
deoarece acestea sunt considerate de psihopedagogia modernă primii educatori ai copiilor. 

 Școala, prin specialiștii săi, prin programele de intervenție și sprijin oferite, prin dotările și 
mijloacele deținute, devine liantul necesar în educația copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
Școala sprijină și orientează familia într-un mod profesionist și în spiritul cooperării cu scopul 
dezvoltării competențelor copiilor și a integrării lor în societate. 

 Comunicarea eficientă și informarea corectă a părinților asupra oportunităților de implicare și 
de lucru în școală consolidează parteneriatul dintre cei doi factori. Relația familie-școală, prin 
implicarea activă a părinților, este benefică ambelor părți: 

- cadrele didactice primesc suportul necesar desfășurării în condiții optime a actului didactic; 
- părinții induc propriilor copii efecte pozitive asupra comportamentului și atitudinii acestora 

pe parcursul activităților.  
 O planificare atentă și o deschidere din partea cadrelor didactice pot oferi părinților roluri 

diverse în activitățile didactice. 
 Școala asigură contextul socio-educațional pentru toți copiii, în funcție de nevoile lor, în timp 

ce familia deține rolul cheie în modelarea personalității copiilor. Un echilibru între educația de acasă 
și educația de la școală este cheia succesului învățării și integrării copiilor cu cerințe educaționale 
speciale. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

DEZVOLTAREA COPIILOR ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI  
 

MARIȘ IOANA ANCA  
GRĂDINIȚA CU P.P. DR. ION RAȚIU, TURDA 

 
,,Lucrurile mărețe se obțin încet, dar nu obții nimic dacă stai pe loc’’ Zig Ziglăr 
 
 Perioada tumultoasă pe care o traversăm de mai bine de un an încoace, a făcut să descoperim 

în noi resurse cognitive, emoționale, de adaptare la situații neprevăzute, dificile și tensionate cărora a 
trebuit să le facem față. Situația trecerii învățământului românesc în mediul on line i-a luat prin 
surprindere pe toți protagoniștii actului educațional, profesori, elevi și părinți deopotrivă. Toți au 
trebuit să se adapteze noilor condiții, noilor cerinte, noilor nevoi. Terenul pe care pășeam era incert 
și nesigur, lumea digitală, predarea on-line o necunoscută pentru majoritatea dintre noi. Dar, totuși, 
exersând, experimentând am găsit soluții pentru desfășurarea în condiții cât mai normale a actului 
educațional, a activităților cu care ne-am obișnuit și care ne făceau atât de multă plăcere.  

În această categorie, a activităților dificil de realizat în on-line, intră și activitățile extrașcolare 
a căror desfășurare părea misiune imposibilă de realizat la începutul pandemiei, dar de a căror 
importanță depinde în mod semnificativ dezvoltarea armonioasă, completă a copiilor.  

 Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii - curriculum 
formal - în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică, 
cunoştinţele teoretice acumulate. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin rigide 
decât cele formale şi desfăşurate în afara programelor şcolare, conduse de persoane calificate, cu 
scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă copilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel 
din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a copilului, cât 
şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare.  

Deşi activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi, totuşi ele nu se folosesc 
la maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în 
echipă, iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a 
modului cum să înveţi etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor, chiar și în mediul digital. Diversitatea activităţilor 
extraşcolare duce la creşterea interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

 Tipuri de activități extrașcolare care se pot desfășura cu copiii în condițiile educației on-line : 



- tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice 
- ateliere creative, ateliere de gătit 
- vizite virtuale ale unor obiective turistice ( turism virtual ), orașe, muzee, case memoriale, 

galerii de artă 
- vizionări on-line de spectacole, piese de teatru 
- vizionarea on line a unor filmulețe demonstrative ( experimente, confecționarea unor obiecte 

hand-made, origami... )  
- Cursuri de graphic design 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, chiar și în mediul on line sunt atractive pentru orice 

copil, la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc stare de bine, facilitează acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Prin intermediul lor, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme în conformitate cu propria personalitate. Copiii se autodisciplinează, prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, realizează 
sarcinile de lucru cu bucurie și plăcere.  

 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
MARTA CĂTĂLINA-DANIELA 

BIBLIOTECAR, LICEUL DE ARTE ORADEA 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 
diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar trebuie să rămână 
educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a răspunde cerințelor actuale și 
să pregătească tinerii pentru a se putea integra în viața reală. Situația de criză din primăvara anului 
2020 a scos la iveală probleme existente în societate. În acest context se resimte o schimbare radicală 
a sistemului educațional. Schimbarea trebuie să includă implicarea mai largă a părinților, dar și a 
membrilor comunității. 

 Cu pandemie sau fără, era momentul să se accelereze transformarea digitală și să îmbunătățim 
soluțiile tehnologice, indiferent de domeniu. Nevoia era intensă și urgentă, iar pandemia doar a 
facilitat această accelerare a adopției tehnologiei, iar următoarea perioadă ar trebui să fie o continuare 
firească a utilizării noilor tehnologii. 

 Cu toate că lumea nu ne mai este accesibilă din cauza pandemiei, și acum putem „călători”. 
Mai mult decât atât, pot călători și cei care, în condiții normale, nu aveau resursele financiare 
necesare. Putem călători din fotoliu în toate colțurile lumii, putem „vizita” mari muzee ale lumii, care 
în situația actuală organizează tururi virtuale. 

 Spre exemplu panorama uluitoare de pe vârfurile înzăpezite ale munților a fost până acum doar 
privilegiul alpiniștilor. Cu ajutorul unui tur virtual, acum putem urca pe cel mai înalt punct al Europei, 
la o altitudine de 4808 m. Ba mai mult, nu avem nevoie de echipament și nu vom îndura nici frigul. 
Un alt exemplu ar fi clădirile romantice, canalele, Podul Suspinelor, Piața San Marco. Veneția-putem 
privi orașul adormit printr-o cameră în direct, unde acum străzile sunt liniștite, lipsite de forfota 
turiștilor. Arhipelagul Insulele Azore aparține Portugaliei și mai este numit Grădina Edenului din 
Europa. Cu rocile sale sălbatice și peisajele de un verde intens, este o adevărată bijuterie în mijlocul 
Oceanului Atlantic. Acum putem face o plimbare deasupra acestei minunății, deasupra celei mai mari 
insule din zonă: Sao Miguel. Viața sălbatică din Africa este cu adevărat de neegalat. Camerele video 
înregistrează viața animalelor din Parcul Național Kruger din Africa de Sud. Cea mai cunoscută dintre 
ruinele antice de la marginea deșertului, singura dintre cele șapte minuni ale lumii antice, care se 
păstrează, Piramida Keops, se poate vedea cu o panoramă de 360 grade. 

Muzeul Louvre – Paris, Muzeul Național de istorie Naturală Smithsonian – Washington, 
Science Museum - Londra, Muzeul Național Thyssen-Bornemisza – Madrid, Muzeul Național de 
Artă Modernă și Contemporană – Seul – Toate aceste minunății sunt accesibile acum tuturor, în 
special copiilor, care au fost cei mai afectați în această perioadă, au fost scoși din zona lor de confort.  

 Deși copiii sunt cei mai familiarizați cu tehnologia, nu toți știau că se poate folosi și în alte 
scopuri decât jocurile și social media. Știm foarte bine că tehnologia și internetul provoacă 
dependență, dar jocurile și social media sunt practic droguri. În aceste condiții, este oare de mirare că 
acei copii care apucă să joace jocuri sau să intre pe social media au tendința să nu mai facă altceva 
decât asta? Să nu uităm că noutățile în materie de tehnologie/internet/jocuri se răspândesc printre 
copii ca focul într-o pădure uscată. Cu toete acestea, în ultimul an, copiii au învățat să folosească 
dispozitivele și în alt scop, la început din obligație, iar mai apoi din curiozitate. Și-au dat seama că 
pot folosi internetul pentru lucruri care-i pasionează, despre care nu se vorbaște la școală și care au o 
aplicabilitate în viața reală. Caracterul interactiv al informației, posibilitatea de a folosi suport video 
sau audio și faptul că este facil, reprezintă principalele motivații pentru care copiii s-au adaptat ușor 
la învățare online. 



 Cred că pandemia ne-a adus și acest lucru bun – conectivitatea, pentru că ne-a adus mai aproape 
de realitatea pe care o avem în teren. Am văzut cât suntem de pregătiți pentru a face față unei 
schimbări și ne-am descoperit resurse noi de a ne adapta acestor schimbări. 
  



 
ACTIVITĂȚILE CURRICULARE,  

BUCURIE ȘI SUCCES ÎN RÂNDUL ELEVILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MARTIN RAMONA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI, BACĂU 

 
 Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. 

În școala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 
fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială 

 Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, şcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi 
ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă 
de scopurile urmărite.  

 Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport 
cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi 
pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 
educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Activitatea 
extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi 
statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite.  

 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se 
referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu 
participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

 Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: înglobează activitățile 
organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate 
(cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); au rol 
complementar celui al școlii; dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, 
iar activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

 Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 

activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

 Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale.  

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 



a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

 O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

 Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
positive ale vieții, valori morale și nu numai.  

 Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

 Activităţile extracurriculare îmbină munca individuală cu munca în echipă şi în colectiv, 
dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă, implică întreg colectivul, elevul devine obiect şi subiect al 
actului de instruire şi educare, îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială, stabilesc 
relaţii de colaborare şi comunicare între membrii unui grup, elevii învaţă să trăiască în grup şi să 
aparţină unui grup. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Montessori, M., Descoperirea copilului, EDP București, 1977;  
Marcu, V., Orțan, F., Deac, E.A, Managementul activităților extracurriculare, Ed. Univ. 

Oradea, 2003; 
Albu, G., În căutarea educaţiei autentice, Editura Polirom, 2002, Iaşi; 
Tomşa, G., Consilierea şi orientarea în şcoală, Editura Credis, 2008, Bucureşti. 

  



 
IEPURAȘUL DIGITAL ÎN ERA PANDEMIEI 

 
INFORMATICIAN MARUSAC SIMONA OANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” BISTRIȚA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
 Sărbătorile pascale au revenit, în același context pandemic, alături de primele semne ale 

primăverii. Natura își reia cursul normal, neperturbată de ceea ce se întâmplă la nivel socio-emoțional, 
politic sau financiar. Ea se deschide înspre razele solare închizând ușa unei ierni care de abia acum 
se lasă convinsă să plece. Natura știe faptul că florile ei se deschid primăvara, ea știe că a sosit acel 
moment verde crud din an. Noi, oamenii, parcă trăim, de anul trecut într-o ”neverending” iarnă 
mentală. Stresul, anxietatea, noțiunea de coronavirus și amenințările ei, mass media, ne țin într-o 
continuă stare de alertă. 

 Dacă pe noi, adulții, care suntem deja într-o etapă a maturității și a asumării, ne afectează 
această pandemie pe mai mulți parametrii, oare elevii/copiii noștri cum o resimt? 

Ar trebui să ne concentrăm asupra lor, asupra stării lor de bine și de comfort psihic, prin 
normalizarea, pe orice cale putem, a sărbătorilor pascale,  

 Sărbătorile școlare par să vină prea repede și copiii din toată țara au petrecut timp izolat, așa 
că, in acest articol, mă voi focusa pe anumite activități pentru toți părinții care caută idei și sugestii 
utile, extrașcolare, care pot stimula și educa atenția copiilor și le pot da pârghiile necesare exersării 
memoriei. 

 În această perioadă din an, în contextul în care elevii sunt atât de dependenți și pasionați de 
digitalizare, putem alătura aceste noțiuni cu petrecerea timpului în familie – activități în familie care 
să-și ajute membrii săi să petreacă timp împreună, să se redescopere, să comunice şi să creeze amintiri 
plăcute, chiar și în pandemie. 

Vă propun o serie de activități sub umbrella ”Iepurașului de Paște” care să înceapă cu 
confecționarea urechiilor de iepuraș pentru toată familia. Vă atașez un model practic și ușor de 
realizat. 

https://partywithunicorns.com/easter-bunny-ears-headband-
craft/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=social-pug 

După ce toată familia și-a colorat urechiile după bunul plac, îi anunțați că urmează vizionarea 
unei povești surpriză și vă așezați toți comfortabil pe canapea cu un popcorn în mână urmărind o 
poveste cu lăbuțe pufoase, urechi arcuite și tâlcuri pozitive. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg66tB8eIpA 
Pentru că de abia ce ne-am intrat în spiritului sărbătorii, continuăm șirul activităților cu o fișă 

suport de desen/pictură cu elemente din povestea Iepurașului de Paște. 
https://www.liveworksheets.com/bd1555909tp 
Dacă dvs considerați că activitățile propuse mai sus sunt suficiente pentru o zi, continuați cu 

următoarele două sugestii, în ziua următoare. 
1) ”Ouă de Paște!- descoperă perechi identice de ouă de Paște” 
https://wordwall.net/ro/resource/13718210/oua-de-paste-descopera-perechi-identice-de-oua-

de-paste 
2) Descoperă cuvinte legate de sărbătoarea pascală 
 https://wordwall.net/ro/resource/14510010  
Dragi colegi profesori, să avem mereu inspirație, creativitate și putere de muncă pentru a ne 

ajuta elevii să treacă cu bine peste aceste vremuri greu încercate și să ne aducem aportul prin crearea 
unui context extrașcolar de veselie și prin dezvoltarea temeliei personalităților lor, care se conturează 
prin toate activitățile practice desfășurate alături de ei. 
  

https://partywithunicorns.com/easter-bunny-ears-headband-craft/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=social-pug
https://partywithunicorns.com/easter-bunny-ears-headband-craft/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=social-pug
https://www.youtube.com/watch?v=Bg66tB8eIpA
https://www.liveworksheets.com/bd1555909tp
https://wordwall.net/ro/resource/13718210/oua-de-paste-descopera-perechi-identice-de-oua-de-paste
https://wordwall.net/ro/resource/13718210/oua-de-paste-descopera-perechi-identice-de-oua-de-paste
https://wordwall.net/ro/resource/14510010


 
JOCUL CA ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

 
MATACHE GHERGHINA PROFESOR,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
,,ION HELIADE RĂDULESCU”, URZICENI, IALOMIŢA 

 
Este specific omului a se juca lucid, jocul fiind o responsabilizare proprie şi directă a viaţii 

umane, activitatea prin care este pusă în valoare creativitatea individuală şi colectivă. 
Se ştie că marile descoperiri au fost aflate din ,,jocul” marilor oameni cu necunoscutul. Jocul şi 

afecţiunea socială sunt fundamentale şi dominante, deoarece prin ele se realizează, în esenţă şi efectiv, 
devenirea umană, iar pe de altă parte, pentru că sunt stări adaptiv-generalizate care se menţin în toate 
etapele copilăriei, dar şi în deplină maturitate. 

Starea de joc se resimte ca tendinţă spontană, realizată întotdeauna printr-o activitate de voie 
bună desfăşurată între anumite limite de timp şi spaţiu, după reguli anterior stabilite şi acceptate de 
către participanţi. Prin joc, copilul îşi satisface nevoia de activitate, de creativitate, nevoia de a acţiona 
cu obiectele reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care să-l apropie de 
realitatea înconjurătoare.  

Jocul este o activitate conştientă; cel care îl practică conştientizează ca atare şi nu-l confundă 
cu niciuna din celelalte activităţi umane, iar scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă să-i satisfacă 
dorinţele sau aspiraţiile copilului. 

Sub raport structural psihologic, orice tip de joc constituie îmbinarea componentelor 
intelectuale cu cele afectiv-motivaţionale.  

Acţiunea unui joc are ca elemente constitutive următoarele: stabilirea subiectului jocului, a 
scopului şi a obiectivelor; stabilirea regulilor şi echipelor angajate în joc, procurarea/confecţionarea 
materialului didactic necesar, desfăşurarea jocului, concluzii ştiinţifice după efectuarea jocului. (M. 
Stoica, D. Stoica, p.139)  

Jocul, ca joc didactoc, didactic poate fi integrat în orice moment al lecţiei şi la orice disciplină 
şcolară, pentru a stimula învăţarea şi nu este specific copiilor mici, ci este activitatea care îl 
caracterizează pe om, indiferent de vârsta pe care o are, dar poate fi folosit, cu mari valențe 
educaționale, în activitățile extrașcolare. 

Bucuria acţiunii propusă de joc constituie o formă excepţională de echilibrare afectiv - mintală 
a copilului şi a relaţiilor cu cei din jur. Un copil care nu se joacă este trist şi singuratic şi are, de obicei, 
o problemă ce trebuie descoperită. Părinţii trebuie să fie partener (în educaţia copilului) al 
învăţătorului. El trebuie să înţeleagă că jocul este foarte important pentru copil şi trebuie să susţină şi 
să stimuleze jocul, deoarece fie că sunt individuale, în perechi sau în grup, jocurile au mari valenţe 
educative recunoscute de către toţi participanţii la educaţia copiilor.  

Se ştie că cei mici, copiii, nu fac bine decât ceea ce le place. Învăţătoarele, educatoarele, cadrele 
didactice, în general, trebuie să găsească modalităţile de a-i determina pe copii să vină la şcoală şi să 
înveţe de plăcere, iar activitățile extrașcolare vin în sprijinul copilului și al cadrului didactic. Să nu 
uităm că părinţii trebuie să fie partener (în educaţia copilului) al învăţătorului. El trebuie să înţeleagă 
că jocul copilului (jocul pentru copil) este foarte important şi că el, părintele, trebuie să se joace cu 
copilul. 

Pentru a realiza acest lucru, cadrul didactic poate sugera anumite teme sub forma unor jocuri în 
familie. Pot fi jocuri care au ca sarcini: să realizeze, împreună cu tata, o felicitate pentru ziua mamei, 
să realizeze afișe/desene, expoziții tematice, să realizeze colecţii de obiecte etc. Toate acestea cu 
scopul de fi organizate, în cadrul activităților extrașcolare, expoziții cu prilejul unor zile importate 
pentru copii, pentru comunitatea școlară sau locală.  

Implicarea familiei trebuie să se facă din ce în ce mai simţită în activitatea şcolară şi preşcolară, 
dar pentru acest lucru, cadrul didactic trebuie să-i antreneze pe părinţi şi să le explice lucrurile pe care 
nu le înţeleg sau nu vor să le înţeleagă.  



Nu vreau să fac o clasificare a jocurilor folosite în activităţile extraşcolare, dar trebuie să 
amintesc aici de jocul de rol (care are valenţe educative şi creative deosebite), de dramatizări, de 
desene pe asfalt, întreceri sportive, de concursuri pe diferite teme, altele decât pe teme de română, 
istorie, geografie (,,Cel mai frumos zmeu”,,Cea mai reuşită rochiţă pentru păpuşi”, ,,Cel mai bun afiş 
pe tema...”) care nu fac decât să aducă un plus de încredere în propria persoană şi îi ajută pe copii să 
se descopere, cu condiția să fie realizate și percepute ca jocuri. 

Fie că sunt individuale, în perechi sau în grup, jocurile din cadrul activităților extrașcolare au 
mari valenţe educative recunoscute de către toţi participanţii la educaţia copiilor.  

În opoziţie cu orice constrângere din afară, cu acţiunea de muncă sau actul comandat, starea de 
joc amplasează pe copilul-subiect întotdeauna în alte coordonate spaţio-temporale decât cele 
obişnuite, într-un alt context de relaţii şi sisteme de semnificaţii ale realităţii decât cele de rutină. 
Jocul se opune, în general, acţiunilor grave si situaţiilor stresante şi angajează pe copii, cu toată 
seriozitatea şi întreaga lor fiinţă, în a interpreta cât mai fidel şi exact rolurile asumate şi în a respecta 
regulile impuse. 

Activitatea online a fost o provocare pentru toți: cadre didactice, copii și părinți și nu a fost ușor 
să trecem peste această etapă. Dar, nici în această perioadă, cadrele didactice nu au uitat de joc, de 
activitățile extrașcolare. Numeroase au fost și sunt aplicațiile care au permis desfășurarea unor 
activitrăți extrașcolare folosind jocul (Wordwall.net, WordArt.com, puzzle/Jigsaw Puzzles, 
chatterpix și altele), realizarea expozițiilor de afișe, desene, proiecte pe site-uri (https://padlet.com). 

În concluzie, jocul, ca activitate extrașcolară, fie în activitatea tradițională, fie în activitatea 
online: 

- răspunde nevoii de libertate spirituală şi de mişcare a copilului/tânărului; 
- dezvoltă creativitatea şi stimulează imaginaţia participantului; 
- permite angajarea copilului în acţiune şi participarea de voie bună; 
- redă încrederea copilului în sine, oferindu-i siguranţa necesară şi liniştea de a se găsi în afara 

pericolului; 
- generează importante compensaţii psihice în viaţa copilului; 
- sprijină şi îmbunătăţeşte actul învăţării; 
- permite o mai mare sudură între proiectul acţiunii şi rezultatul imediat aşteptat, între aspiraţii 

şi realizare. 
Activitatea extrașcolară nu suplineşte activitate de învăţare dar o completează şi o face mai 

accesibilă. De aceea, cadrele didactice trebuie să proiecteze şi să realizeze activități extrașcolare 
atractive, interesant în care jocurile să fie alături de alte strategii, cum ar fi: activitatea în grup, în 
echipă, activitatea individuală, frontală, activități de cercetare/descoperire şi alte strategii aflate la 
îndemâna lor şi a elevilor. 

Prin joc, copilul poate înţelege că şcoala face parte din viaţa sa de zi cu zi, că omul învaţă din 
toate experienţele vieţii - fie ele plăcute sau mai puţin plăcute - şi că ,,Omul nu este întreg decât 
atunci când se joacă.” 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI 

 
EDUCATOARE MATASE MIHAELA 

 
În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 
încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 
Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 

Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 
somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 
către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 
iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” 
toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 
tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre 
răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să 
mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se 
sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

– La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 
un rol purificator. 

– În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 
ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 
vei vrea să lucrezi câmpul. 

Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră avem și de această dată obiceiuri 
moștenite din vremuri străvechi, în funcție de regiune: 

În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ouă roşu şi unul alb într-
un bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să şi clătească fata cu apă şi să şi atingă 
obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogăţii.  

În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a 
credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 
credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în 
aşteptarea preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucăţele din coşul pascal. În faţa fiecărui 
gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu un şervet 
ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe 
de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belşug), 
zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru că rodul graului să fie bogat), ceapă şi 
usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, 
brânză, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu hrean, şi prăjituri. 
După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continua în familie. 

Un foarte frumos obicei se păstrează în Maramureş, zona Lăpuşului. Dimineaţa în prima zi de 
Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. 
Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează 
gospodarilor „Sărbători fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un 
băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului. 

În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită 
de feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi că a doua zi să dea un ospăţ, 
adică mâncăruri şi băuturi din care se înfruptă atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au 
încercat să fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul. 

În Ţara Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – 
obiceiul Junii Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de calusari sau de 
colindători, cu vătaf şi casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui 



Solomon, la picnic, unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută şi îndrăgită dintre ele este 
aruncarea buzduganului. 

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 
neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa 
cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. Flăcăii 
trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a 
îşi arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu. 

– Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, 
supărări. 

– În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că 
vei avea vederea buna în restul anului. 

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un 
ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi 
sporului în toate. 

– În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 
– Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din 

ele peste an. 
– Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 

oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în 
acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

– La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului 
pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

– Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 
– Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 
– De Paşti se aşază o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 
– Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 
– De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se întoarcă 

acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 
– Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor 

ajungând direct în rai. 
– Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată 

viaţa. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE  

 
MATE CĂTĂLINA VIORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAPIU ILARIAN, JUDEȚUL MUREȘ 
 
Școala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 
permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 
reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 
contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 
complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 
exterior. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 
complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 
educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 
viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 
de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.  

În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 
tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul 
online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, 
a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, 
mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi, deopotrivă) pentru o astfel de 
experiență didactică. 

Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 
determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 
cadrele didactice și elevi. 

Cu toții cunoaștem, avem încredere și ne simțim confortabil cu procesul tradițional de învățare 
care se desfășoară într-un spațiu fizic bine-stabilit, cu prezența fizică a profesorului și a elevilor și ne 
temem de necunoscutul ascuns în spatele unui curs online. Mulți consideră că dacă un curs este 
‘online’ atunci nu este la fel de eficient, serios și profesionist ca și unul care se desfășoară în prezența 
fizică a profesorului. 

Ei bine, dacă până acum am fost reticenți la tot ceea ce înseamnă tehnologie și spațiu virtual, în 
ultimele luni am avut parte cu toții de o experiență inedită de adaptare accelerată la spațiul virtual și 
de învățare intensivă a unor aptitudini tehnologice. Această perioadă ne-a ajutat să realizăm cât de 
important este să ne adaptăm la noile trenduri tehnologice și ne-a deschis noi orizonturi și realități, 
care de acum înainte vor fi noul ‘normal’ în societatea noastră. 

 
 Iată câteva beneficii ale studiului online: 
Mediul de învățare este unul personalizat și privat, pe care cursanții îl aleg în funcție de nevoile 

lor, astfel oferă un nivel ridicat de siguranță pentru procesul de învățare 
• Cursurile online oferă un nivel ridicat de confort fizic cursanților, deoarece au flexibilitatea 

alegerii locului cel mai confortabil și mai plăcut pentru învățare 
• Cursanții economisesc mult timp, deoarece nu trebuie să se deplaseze fizic la o locație anume 

pentru a participa la ședința de curs  
• Ajută la dezvoltarea autodisciplinei și a responsabilității prin gestionarea și rezolvarea 

componentei de studiu individual ghidat (self-study) 
• Cursanții dispun de un nivel crescut de atenție și concentrare în timpul cursului 
• Cursanții își dezvoltă și mecanisme utile de management al timpului prin planificarea și 

realizarea task-urilor sesiunilor de studiu individual în intervalul de timp stabilit de către profesor 



• Se observă o implicare mai intensă a cursanților în procesul de învățare, astfel cursanții 
primesc mai mult ghidaj în ceea ce privește tehnicile eficiente de învățare  

• Învățarea online oferă oportunitatea de a participa la discuții de clasă și cursanților mai retrași 
și timizi cu mai multă ușurință și încredere  

Așadar trebuie să învingem frica de ‘necunoscut’ și să încercăm această nouă modalitate de 
învățare ca o alternativă excelentă a învățării face-to-face.  

Internetul a devenit cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot 
ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se 
desfășoară. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 
discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 
activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

 
Bibliografie: 
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TEATRU ÎN ONLINE, MODALITATE DE DEZVOLTARE A 

COMUNICĂRII 
 

 PROF. LOGOPED MATEESCU CORNELIA 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens.  

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activitatea extracurriculară e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, 
în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea 
activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Ținând cont de criteriul ”locul” de desfășurare a activităților extrașcolare, în această perioadă 
locul a fost mutat în mediul online. Astfel, am hotărât ca una din activitățile extracurriculare în acest 
an școlar să se desfășoare prin vizionarea unor piese de teatru. 

Teatrul este o poveste în cea mai convingătoare formă, despre care se spune că sporește 
comunicarea și abilitățile lingvistice. Copiii care au legătură cu teatrul și arta spectacolului comunică 
mai bine și mai eficient. Acesta oferă copiilor un spațiu sigur în care să experimenteze numeroasele 
probleme sociale și, prin urmare, să învețe cum să-și rezolve propriile probleme. Rezultatul este o 
mai bună capacitate cognitivă și un nivel mult mai ridicat de încredere în sine. 

Copiii învață empatia prin povestiri. Prin teatru, copiii înțeleg emoțiile umane, abilitățile sociale 
și astfel, se formează începuturile empatiei. Empatia este o abilitate greu de învățat. Teatrul este un 
mod sigur și ușor de a explora emoțiile umane, comportamentul social și, prin urmare, ajută copilul 
să înțeleagă empatia.Teatrul nu este o artă individualizată.Teatrul necesită colaborarea și apropierea 
multor oameni și împărtășirea multor puncte de vedere. Când copiii învață abilități de teatru de la o 
vârstă fragedă, ei învață să asculte, să urmeze și să coopereze. În lumea din ce în ce mai izolată de 
astăzi, acestea sunt abilități esențiale pentru a învăța copiii să empatizeze. Prin astfel de activități se 

https://www.childtrends.org/child-trends-5/5-ways-arts-good-kids
https://9vremparinti.ro/ce-invata-un-copil-prin-joaca/
https://9vremparinti.ro/ce-este-empatia/


poate realiza mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, și anume pregătirea copilului pentru 
viaţă. 

 
Bibliografie: 
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SIMPOZION NAȚIONAL 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MATEI ANCA IONELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 HUNEDOARA 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învățământului preșcolar - 
pregătirea copilului pentru viaţă. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

În rândurile următoare voi prezenta câteva exemplu de activități extrașcolare care se pot realiza 
în mediul online.Unul dintre aceste exemple îl pot reprezenta atelierele creative de arte frumoase. 



Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele. Atelierele de arte 
creative stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația copiilor. 
Mai mult, îi ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. De aceea e important să oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperim că avem în 
familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

Un alt exemplu de activitate extrașcolară îl pot reprezenta activitățile de turism virtual.  
Știați că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrem să-i ajutăm pe 

copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizitam în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a le diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, putem explora alături de 
copii un muzeu nou sau o grădină zoologică și putem transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă.  

Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans pot fi un alt exemplu de activități 
extrașcolare care pot fi realizate în mediul online. Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul 
să rămână într-o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei 
și a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se vor distra și se vor simți 
tot mai liberi și mai încrezători în potențialul lor.  

Dacă copilul este mereu curios să asambleze sau să descopere noi jucării, sau un adolescent 
fascinat de jocuri, programe, aplicații mobile și de felul în care sunt programate, se pot alege cursurile 
Logiscool concepute pentru pasiunea și viitorul lor. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAŞCOLARE 

 
PROFESOR MATEI CĂTĂLIN,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA’’ PITEȘTI 
 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi .  

Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în 
măsura în care :  

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;  
- organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ ;  
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ;  
- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;  
- participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută;  
- au un efect pozitiv pentru munca desfaşurată în grup. 
Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 

interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI GRĂDINIŢĂ- ŞCOALĂ- 

FAMILIE- SOCIETATE 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MATEI GEORGETA 
G.P.P. BĂILE OLĂNEȘTI, JUD. VÂLCEA 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 
succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi membri ai comunităţii 
se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care 
începe sa funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii 
şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 
sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

 Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reânnoire 
a cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, 
educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente si Şcoala este un mediu social 
organizatoric în care universul copilului se extinde depăşind constrângerea dependenţei 
materne.Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă 
această acţiune. 

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in jurul 
elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală şi 
in clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de 
natura relaţiilor publice. 

Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte sunt cele din familie. In familie se 
conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de invatământ trebuie să 
intervină in numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la 
vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din 
şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea 
şi lămurirea unor probleme aşa-zis ,, delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste, de 
viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoala este nu numai 
recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de 
infruntat alte şi alte probleme care se ivesc la o altă categorie de vârstă şi care se repetă la generaţiile 
următoare. 

Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură 
într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor 
şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că 
indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în 
educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, 
reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 



In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori 
specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă relaţii obişnuite 
de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile elevilor, iar consilierii 
specializaţi - pentru cazuri dificile. 

Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune 
eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea armonioasă şi creatoare, a insecuritaţii, inferioritaţii 
şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată într-o schimbare rapidă. 
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EXEMPLE DE ACTIVITAȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE LA 

GRADINIȚA 
 

PROF. MATEI IONELA DANIELA 
GRADINIȚA CU P.P. NR. 16, TG. MUREȘ 

 
➢ LUNI - ZIUA SPORTULUI 
Dans pe cântecul ,, Rața" https://m.youtube.com/watch… 
Zumba https://m.youtube.com/watch… 
Joc de mișcare,, Rațele și vânătorii " 
Povestirea ,, Iepurele și broasc țestoasă  
https://stefaniacameliahorvath.wordpress.com/…/iepurele- si…/ 
Joc distractiv ,, Cursa cu lingura" 
Activități outdoor: plimbare cu bicicleta, trotineta sau rolele. 
 
➢ MARTI- ZIUA EXPUNERII LA RAZELE SOLARE 
1."Desene cu creta pe asfalt-" Soarele, prietenul meu" 
2."Si ele au nevoie de soare" - scoaterea pe balcon a plantelor de apartament/udarea lor, sau 

îngrijirea plantelor din curte 
3."Imi redecorez curtea/ balconul" - pictură pe pietre/pe butuci 
4.Joc distractiv :"Adună mingile" - mingi sau gheme împrăștiate în curte sau prin cameră, iar 

copiii le aduna la locul stabilit (un cerc de gimnastică, o plasă de fluturi etc)...dar FĂRĂ să le atingă 
cu mâna. 

5.Joc de atenție și memorie :"Facem piața din mijlocul naturii". 
 
➢ MIERCURI - ZIUA METEOROLOGIEI 
1. Cunoașterea mediului ,, Calendarul naturii” 
Discutați cu copilul dvs despre vreme, fenomene meteo, temperatură etc Pe o coală de hârtie, 

realizați un tabel cu momentul zilei, temperatura și starea vremii, după modelul de mai jos. Notați 
temperatura dimineața, când copilul se trezește, la prânz după orele 14 și seara, la orele 20. La rubrica 
,, starea vremii” copilul desenează cum e vremea (nori, soare, ploaie, nori cu soare etc). 

2. Educarea limbajului ,, Povestea unei picături de apă” https://youtu.be/2bGgXPEKhts 
3. Joc distractiv ,, Umbrela cu surprize” 
4. Educație pentru mediu 
Discutați despre circuitul apei în natură, ajutându-vă de imaginea 1 
5. Activitate plastică ,, Circuitul apei în natură”- modelaj 
din plastilină, realizați circuitul apei în natură. 
 
➢ JOI- ZIUA MONDIALĂ PENTRU DIVERSITATE CULTURALĂ, DIALOG ȘI 

DEZVOLTARE 
1. Mâncare/ desert în jurul lumii- pregătirea unui fel de mâncare, desert specific unei tări. 
2. O țară- un steguleț- Copii vor realiza stegulețe prin diverse metode alese de ei: modelaj, 

desen, decupare, lipire etc.  
3. Un cuvânt în 3 limbi- Copiii vor alege câteva obiecte din casă, al căror nume va trebui să il 

spună în 3 limbi (ex.: română: urs ; engleză: bear; franceză: ours). Adultul poate să ofere ajutor. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dshare%26v%3DcT_2UzQAZ38%26fbclid%3DIwAR0l6KElwJuqdz6qFAGdomh2Lf0Ytjvu5xdJKxYTkK9hXIP6CRZV0vtneNU%23dialog&h=AT2-4ecxmuhqav_s3xqUZO3ul_L0dedhoPL14OCC5DAFTNjvHDQL_jn3NHisamK_NrbB4F8RhYtuDZcOvP6gGH-THjdetRB4WhrfwMMH9D38RHy4HtOePI2r6pXyj5-cQBE9BlsyWaB_d36NFms2aEZeDpuKHiLh
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ymigWt5TOV8&fbclid=IwAR2XB_e3Pi0XMlHxgFFBsAfPA_urRJ5T8mMW9qhNKzMivzDL6DhnUOvMF7g#dialog
https://stefaniacameliahorvath.wordpress.com/…/iepurele-%20si…/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2bGgXPEKhts%3Ffbclid%3DIwAR3m6XBaVxuGXNt_X0gVMOgVDK6rWkHQZ25Wq-ObKi0MBe_lqV_yYBk6lPg&h=AT2nn6h3Jg0jDR318eGKzZ3hsraoWTmualLCgUG0B23WAXgFcA793okAKtEshHI7v1jb-SUE65ZixuBqc7XHCfMopVfgmEL2YVhOc67vev54JKm-tt3lFX4MmQDseMlEJd0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3YPjg_sqK-t7cZv0nzbcsqRRqRYN6dCveuIEDF4BT49tF_oMCFIN_V54kyPuF0LGwonGWCfi045UU_-5S0aGOJnyRmGL_qlrL57y1tC_nFmsQ3VwxfdvzvWSCQbWAApVVHM8F8HttywMl0n6On


4. Dansuri tradiționale din întreaga lume – https://www.youtube.com/watch?v=8klEjsED4tg- 
dans irlandez https://www.youtube.com/watch?v=DLYFT7I-cKk- hora 
https://www.youtube.com/watch?v=K9cPJsou6_c –dans african 
https://www.youtube.com/watch?v=9bw2aCxfA1w – dans chinezesc  

 Copiii își aleg dansul preferat și execută mișcările 
5. Prieteni de pretutindeni- desene pe asphalt. 
 
➢ VINERI - ZIUA MONDIALĂ A INSTRUMENTELOR MUZICALE 
1.Știință- Vizionare filmuleț: Instrumentele muzicale și sunetele lor 
https://www.youtube.com/watch?v=vhiDitdWUZU&feature=share&fbclid=IwAR1K-

205hLvzGNto0OFogAUQDhS3RRwGprsHyGcEnHoTyRvK99g2nsRIy5A 
https://www.youtube.com/watch?v=tnDv84xStdU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wNjBkc

NviMbyCPsvDN3u3qh6dKPlRJLbdMjCVjfJucZrMcbg6bBaUJYU 
2.Activitate practică: Maracas- Confecționăm instrumente muzicale din material reciclabile 

(poză sau video)  
3.Joc distractiv- Ascultă și imită, folosind instrumentele confecționate 
https://photos.google.com/share/AF1QipPzYkW2FVS1LuHXmWdf1EyD4MvXFXIFKtL8o

QnVH4KwDmuLzg2jkpSH8VJEsVsinQ?key=TmFMWmQzUERmbXJubEF5NUY2TlR3WnpLM
mlCYXF3 

4.Joc de rol: La târgul de instrumente muzicale (confecții proprii sau achiziții)- amenajarea unui 
stand în curte sau în camera, cu casă de marcat, bani, etc 

5.Audiție: O vioară mică de-aș avea… 
https://www.youtube.com/watch?v=bp1V30ptkrU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2T6O1B

YxOiiI_wECZthDjL2sGUHNiYgs8kLnenB9uoYOSSt49UwXgJvX8. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8klEjsED4tg-
https://www.youtube.com/watch?v=DLYFT7I-cKk-
https://www.youtube.com/watch?v=K9cPJsou6_c
https://www.youtube.com/watch?v=9bw2aCxfA1w
https://www.youtube.com/watch?v=vhiDitdWUZU&feature=share&fbclid=IwAR1K-205hLvzGNto0OFogAUQDhS3RRwGprsHyGcEnHoTyRvK99g2nsRIy5A
https://www.youtube.com/watch?v=vhiDitdWUZU&feature=share&fbclid=IwAR1K-205hLvzGNto0OFogAUQDhS3RRwGprsHyGcEnHoTyRvK99g2nsRIy5A
https://www.youtube.com/watch?v=tnDv84xStdU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wNjBkcNviMbyCPsvDN3u3qh6dKPlRJLbdMjCVjfJucZrMcbg6bBaUJYU
https://www.youtube.com/watch?v=tnDv84xStdU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wNjBkcNviMbyCPsvDN3u3qh6dKPlRJLbdMjCVjfJucZrMcbg6bBaUJYU
https://photos.google.com/share/AF1QipPzYkW2FVS1LuHXmWdf1EyD4MvXFXIFKtL8oQnVH4KwDmuLzg2jkpSH8VJEsVsinQ?key=TmFMWmQzUERmbXJubEF5NUY2TlR3WnpLMmlCYXF3
https://photos.google.com/share/AF1QipPzYkW2FVS1LuHXmWdf1EyD4MvXFXIFKtL8oQnVH4KwDmuLzg2jkpSH8VJEsVsinQ?key=TmFMWmQzUERmbXJubEF5NUY2TlR3WnpLMmlCYXF3
https://photos.google.com/share/AF1QipPzYkW2FVS1LuHXmWdf1EyD4MvXFXIFKtL8oQnVH4KwDmuLzg2jkpSH8VJEsVsinQ?key=TmFMWmQzUERmbXJubEF5NUY2TlR3WnpLMmlCYXF3
https://www.youtube.com/watch?v=bp1V30ptkrU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2T6O1BYxOiiI_wECZthDjL2sGUHNiYgs8kLnenB9uoYOSSt49UwXgJvX8
https://www.youtube.com/watch?v=bp1V30ptkrU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2T6O1BYxOiiI_wECZthDjL2sGUHNiYgs8kLnenB9uoYOSSt49UwXgJvX8


 
PAŞTELE COPIILOR DIN CICLUL PRIMAR DIN ROMÂNIA 

ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MATEIUC LUCIANA-ANCUȚA 
 
Sărbătoarea Paștelui în România este un motiv de bucurie și aduce mereu în sufletele oamenilor 

credincioși speranță și liniște. 
Jocurile online legate de Iepurașul de Paști, de colorare sau potrivirea ouălelor colorate au la 

bază tradițiile ce le voi enumera.  
În aceste vremuri în care tehnologia și mediul online primează, copiii sunt tot mai încântați de 

a intra în lumea virtuală și de a juca aceste jocuri amuzante și distractive. Este confortabilă această 
împletire de realități, dar părinții trebuie să fie atenți de a nu-i lăsa prea mult timp în mediul ce îi 
captivează foarte mult. Aceste jocuri sau activități trebuie să reprezinte un ajutor în a învăța distrându-
se.  

 

 
 
Este vreme de sărbătoare creștinească și motiv de bucurie pentru copiii cuminți, când Iepurașul 

le aduce cadouri din ciocolată, ouă și multe alte cadouri. Este un dublu moment mult așteptat de toată 
lumea când sărbătoarea străveche revine, an de an, și, totodată, începe primăvara. 

Casa este curățată temeinic, ordonată și decorată cu iepurași și ouă roșii vopsite și încondeiate. 
Aroma cozonacului și a mâncărurilor gătite de mame întregește atmosfera caldă și primitoare a casei. 

Familia întreagă se adună la masa de prânz și sărbătorește. Ciocnesc ouă și mănâncă preparare 
din carne de miel, pască și cozonac. Este vremea când lumea lasă grijile de-o parte și se bucură de 
frați, surori, părinți și copii. 

De la sărbătoarea Învierii Domnului până la sărbătoarea Înălțării Domnului, creștinii se salută 
cu „Hristos a înviat!” și cu „Adevărat a înviat!”. 

Cu prilejul acestei sărbători, întreaga suflare se bucură, dar copiii o fac într-un mod aparte. De 
pe Sfânta Masă de Paşte nu va lipsi pasca pe care o vor coace mamele creştine, dar şi mielul care îl 
simbolizează chiar pe Mântiutorul nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele lumii şi a murit 
pe cruce ca un miel nevinovat. 

Copiii vor picta apoi icoane cu care-şi vor împodobi sala de clasă şi un colţ din camera lor, în 
care se vor ruga în taină. Într-o altă activitate se vor apleca asupra cărţilor cu poveşti, care reprezintă 
schimbarea anotimpurilor, poveşti care păstrează spiritul Paştelui. Vor merge şi la biserică, pentru că 
una din bucuriile cele mai mari ale copilăriei este mersul la denie. Vor aduce laudă lui Iisus Hristos, 
se vor ruga pentru ei, pentru familiile lor şi pentru cei aflaţi în nevoie. 

Cu câteva zile înainte de Marea Sărbătoare vor picta ouă. Până la această vârstă, copiii au aflat 
deja că oul încondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, împăcare, pentru că în ornamentaţia lui 
se operează cu simboluri ( soare, lună, cruce), cu modele din natură (plante, animale, obiecte casnice) 
şi cu modele de ţesături populare, cu tot repertoriul lor de semne sacre. 

În noaptea de Înviere, copiii vor merge la biserică. Va purta fiecare o lumânere, pe care o va 
aprinde din Lumina adusă de preot de pe Masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul 
învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi Luminii lui Dumnezeu împotriva păcatului. 



Toate acestea umplu sufletul copiilor, dar şi al nostru, al adulţilor de bucurie. 
Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, este mult mai vastă în semnificaţii cât 

şi în obiceiuri. 
Să nu uităm niciodată câtă bucurie poate fi în sufletul unui copil în clipa în care ciocneşte un 

ou roşu. “Hristos a înviat!”, “Adevărat a înviat!”. Şi jocul cu cine are cel mai tare ou roşu stârneşte 
competiţia şi tradiţia merge mai departe. 

De asemenea, Sărbătoarea Paștelui este și un prilej de reuniune cu membrii familei, când se lasă 
deoparte grijile și problemele de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptă către fapte bune și recunoștință. 

Cele mai multe tradiții și obiceiuri ale zilei de Paște se referă în principal la cinstirea cum se 
cuvine a acestei sărbători, la bunul mers al vieții și al treburilor, la sănătatea familiei și la sporul casei. 

În mai toate zonele țării există obiceiul ca, în dimineața zilei de Paște, membrii familiei să se 
îmbrace în haine noi, curate și să meargă la biserică pentru a lua “paște”. Fiecare dintre aceștia trebuie 
să aibe ou roșu în buzunar. Astfel că, după ce vor ieși din biserică, vor ciocni tradiționalele ouă roșii 
în timp ce rostesc binecunoscuta formulă “Hristos a Înviat”, la care se răspunde cu “Adevărat a 
Înviat”.  

În alte zone din România, după ce se întorc de la Înviere, toți membrii familiei se spală într-un 
vas cu apă în care se află, pe lângă apă proaspătă și curată, unul sau mai multe ouă roșii și câțiva 
bănuți de argint. Oul se pune pentru a fi roșii și sănătoși ca oul, iar bănuții ca să le meargă bine peste 
an și să aibe bani de ajuns. 

Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel bucurie, lumină și speranță. Credincioșii din întreaga 
lume primesc marea sărbătoare a Paștelui cu iubire, împlinire sufletească și veselie. 

În urma celor expuse, reiese că noi, românii, în aceste momente sfinte, punem foarte mult accent 
pe tradiție, iar tot ceea ce reprezintă mediul online este clasat pe un loc secundar. 
  

https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/


 
LOCUL ŞI ROLUL JOCULUI ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII 

CREATIVITĂŢII ŞCOLARULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MIRELA VIOLETA MATEŞ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, NICOLAE BOGDAN,,  

VASCAU, JUDET BIHOR 
 
1.Creativitatea la şcolarul mic: Şcoala ca factor activ al progresului, este chemata să utilizeze 

cele mai bune căi şi mijloace care să asigure şi să stimuleze în acelaşi timp creşterea ritmului de 
învăţare, formarea de capacităţi şi atitudini., însuşirea de cunoştinţe în conformitate cu .cerinţele 
actuale ale societăţii. Jocul didactic oferă un cadru eficient de realizare a unui învăţământ activ, 
stimulând în acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea elevilor. 

 In lucrarea aceasta se înscrie gama preocupărilor pentru perfecţionarea şi îmbunătăţirea stilului 
de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode in obţinerea performantelor in învăţământul 
primar. 

 Creativitatea nu este doar o modă didactică ci e foarte necesară datorită schimbărilor tot mai 
multe şi mai frecvente ale timpului actual.Dinamica extraordinară în domeniul activităţii umane, cu 
dezvoltări în domeniul ştiinţei tehnicii, cu apariţii de noi orientări ale cercetării determină ca oamenii 
să devină creativi pentru a se putea adapta unei societăţii în continuu progres. 

 Educarea unei gândiri creative determină aparitia unor produse originale noi.Învăţământul 
pune accent pe formarea şi cultivarea trăsăturilor care vor permite manifestări creatoare:iniţiativă, 
perseverenţă în căutarea de soluţii, curiozitate, originalitate în opinii. 

 Ritmul fără precedent de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii de acumulare a informaţiilor determină 
apariţia unor ramuri şi domenii noi ale cunoaşterii umane. 

 Şcoala trebuie să pregătească tineretul din perspectiva viitorului a activităţii pe care acesta o 
va desfăşura a unei meserii noi, faptul că şcoala trebuie să pregătească tineretul acum în zilele noastre, 
în perspectiva viitorului, a activităţii pe care acesta o va desfăşura în deceniile următoare precum şi 
alţi numeroşi factori, impun dezvoltarea spiritului creator la elevi, care le va permite adaptarea şi 
readaptarea continuă la exigenţele pe care societatea viitoare le va pune în faţă. 

 Iată o afirmaţie a unui pedagog italian,, Creativitatea,, e sinonim cu gândire divergentă,,, 
capabilă adică să rupă continuu schemele experienţei. E,, creativă,, o minte totdeauna în lucru, 
totdeauna pornită să întrebe să descopere probleme unde alţii găsesc răspunsuri satisfăcătoare 
nestingherită în situaţii fluide în care alţii presimpt numai pericole, capabilă de judecăţi autonome şi 
independente, chiar despre tata despre profesor şi despre societate, care respinge ceea ce este 
codificat, care manipulează di nou obiecte şi concepte fără să se lase inhibată de conformisme. Toate 
aceste calităţi se manifestă în procesul creativ (Rodari 184),,  

 În practica didactică, învăţătorul prin arta şi ştiinţa organizării demersului educativ este în 
măsură să echilibreze cele două aspecte ale educaţiei. Pe de o parte lărgeşte posibilităţile de exprimare 
la elevii, elstimulează însuşirea cunoştinţelor necesare şi invers dobândirea de cunoştinţe contribuie 
la cultivarea capacităţilor de exprimare personală. 

 Şcoala are menirea nu numai de a-l înarma pe tânăr cu un babaj de cunoştinţe ci şi de a-i forma 
deprinderi practice, de a-l pregătii pentru viaţă. 

 Şcoala contemporană deplasează accentul de pe memorarea unei cantităţii de cunoştinţe pe 
dezvoltarea gândirii creatoare, pe însuşirea metodelor şi tehnicilor intelectuale pe dobândirea 
deprinderilor de muncă independentă elevul devenind participant activ la propria formare. 

 Astăzi toate domeniile de activitate din societatea noastră cer de la om capacitatea de a gândi 
şi de a acţiona creator, prin propria iniţiativă şi în mod independent. 

 J.P. G. A identificat şase aptitudini în cadrul procesului creativ:fluiditatea, flexibilitatea, 
originalitatea, elaborarea, sensibilitatea faţă de probleme redefinirea. 
  



2.Contribuţia lecţiilor de limba română la dezvoltarea spiritului creator 
 Pentru formarea unei exprimari corecte orale şi scrise a elevilor cadrul didactic desfăşoară o 

activitate pe întregul proces de învăţământ la toate disciplinele şcolare. 
 Activitatea desfăşurată la lecţiile de limba română în vederea perfecţionării elevilor vizează nu 

numai corectitudinea, în sens ortografic, ortoepic şi de punctuaţie ci şi o perfectă adecvare a 
mijloacelor de expresie, a conţinutului gândirii. 

 Prin studiul limbii române elevul poate să îşi exprime cu uşurinţă gândurile şi sentimentele, 
redă întâmplări din lumea înconjurătoare, povesteşte conţinutul unor lecturi etc., dispunând de variate 
mijloace de expresie.Îmbogăţirea vocabularului stă la baza uşurinţei în exprimarea orală şi scrisă. 

 Acţiunea de dezvoltare a exprimării este permanentă şi prezintă în toate compartimentele 
obiectului de limba română. 

3Jocul modalitatea de dezvoltare a cereativităţii elevului-exemple. 
 1,, Cine spune mai multe cuvinte care încep cu litera A,,  
Elevii clasei a II a, aşezaţi pe două rânduri desfăşoară o competiţie.Echipa câştigătoare va scrie 

un cuvânt la alfabetar 
2,, Să facem poveşti despre frunze,,  
Ese un alt joc folosit de mine pe care eu l-am văzut foarte eficient.La ora de educaţie tehnologică 

am realizat o lucrare colectivă.Planşa am folosit-o apoi în cadrul orei de lectură când am solicitat 
elevilor să alcătuiească fiecare câte o poveste originală despre originea, culoarea, forma, frunzelor.La 
sfârşit povestea cea mai frumoasă a fost premiată cu o diplomă 

 3,, Să împodobim copacul,,  
 Am folosit acest joc în cadrul orei de limba română.După ce elevii au învăţat poezia,, 

Primăvara,, de Vasile Alecsandri am solicitat elevilor să scrie după autodictare prima strofă din 
poezie.La sfârşit am împodobit copacul cu floricele.Elevii au primit la sfârşit câte o floricică cu 
calificativul F.B  

,, Cultura şcolară are drept trăsătură caracteristică valenţa de a conduce la capacitatea de creaţie 
pe planul cunoaşterii şi al atitudinii.Şcoala răşpunde cerinţei de a pune bazele pregătirii omului în 
vederea integrării lui eficiente în viaţa socială.Este o cerinţă fundamentală care se pune azi în faţa 
şcolii, ca educatorul să facă din munca didactică una de creaţie,, (Oisie Safran) 

Concluziile desprinse sunt: 
- Activităţile desfăşurate în clasă, îmbinate cu cunoştinţe din activităţile extraşcolare sunt 

atractive, diverse, unice. 
- Mediul de predare prin tehnologia modernă contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, 

creativităţii, lărgeşte orizontul de cunoaştere. 
- Munca în echipă se realizează mai uşor deoarece sunt antrenaţi cu mai multă uşurinţă şi 

elevii slabi. 
- Dezvoltă vocabularul elevilor. 
- Elevii sunt puşi în situaţia de a se autoaprecia, autoevalua. 
- Cadrul didacitc poate stârni motivaţia învăţării prin îmbinarea educaţiei nonformale cu 

educaţia fomală. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR MUZICALE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROFESOR, MATIUȚ MONICA-MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DACIA” – ORADEA 
 
 Odată cu apariția softurilor muzicale, elevii au posibilitatea de a învăța și de a crea prin 

intermediul calculatorului, elemente de scris-citit muzical sau instrumental, chiar dacă nivelul 
cunoștințelor de teorie muzicală al acestora este de nivel minim. 

 Muzicologul Peter Webster descrie actuala generație ca fiind una pentru care lumea nu mai 
poate exista fără noile tehnologii informaționale și de comunicare, asociate cu creația muzicală: 
calculatoare, sintetizatoare electronice, diverse platforme de muzică, de creare a unor jocuri, teste 
muzicale precum: Filarmonica din New York – Kidzone https://www.nyphilkids.org/, Filarmonica 
din San Francisco - http://www.sfskids.org/listen/, Musicator - https://musicators.com/, Quizizz - 
https://quizizz.com/, Quialize - https://www.quizalize.com/, Classics for Kids - 
https://www.classicsforkids.com/games.html, Worldwall - https://wordwall.net/, Typatone - 
https://typatone.com/, Chrome Music Lab - https://musiclab.chromeexperiments.com/, Note Flight 
- https://www.noteflight.com/, DSO KIDS - https://www.mydso.com/dso-kids, Daria Music - 
http://dariamusic.com/ etc. Din această perspectivă putem spune că, educația muzicală se regăsește și 
prin intermediul noilor platforme muzicale recent apărute pentru a diversifica și completa 
învățământul tradițional. 

 Softurile și aplicațiile destinate formării și dezvoltării auzului muzical pot fi accesate online și 
folosite în recunoașterea sunetelor și intervalelor muzicale, acordurilor redate de calculator cu ajutorul 
pianului virtual. Fiecare elev poate beneficia de toate oportunitățile de a studia, audia, interpreta și 
adopta stilul muzical dorit. Aplicațiile, jocurile și softurile muzicale, precum și posibilitatea de 
explora online aceste noi modalități sunt atât pentru elevi cât și pentru profesori, o adevărată 
provocare.  

„...a nu știi, nu e un eșec ci este doar primul pas spre înțelegere, un pas pe care-l pășește toată 
lumea dar pe care îl conștientizează foarte puțini.” Profesorii au ocazia de a-și îndruma elevii, să fie 
curajoși, perseverenți de a descoperi noi modalități de studiere a muzicii. Acest lucru trebuie să-i 
învățăm! Pentru a ajunge la reușită este nevoie de răbdare și timp, nu de fugărirea lor prin materie, 
astfel încât să nu rămână în urmă nemaiștiind pe unde s-o apuce.  

 
 
„Nu îți limita copilul prin prisma a ceea ce știi tu, pentru că el s-a născut în alte vremuri.”  
 – Rabindranath Tagore 
Bibliografie: 
1. Loredana Muntean - Noi tehnologii în educația muzicală; 
2. Călin Iepure, Răzvan Curcubătă și Bogdan Vaida – Captivează-ți elevii în online mai ceva 

ca în clasă; 
3. https://www.twinkl.co.ke/search?term=activitati+muzicale 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR MATREȘU-BINJUNG VALENTINA-MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC “ GENERAL DAVID PRAPORGESCU” 
 
Incă de când sunt mici, copiii acumulează cunoștințe luând contact cu lumea înconjurătoare, cu 

fenomene sau cu obiecte din natură. Astfel ei își dezvoltă aptitudinile, talentul, creativitatea, 
dezvoltând în același timp un stil de viață. 

Educația, prin activitățile extrașcolare, are ca scop dezvoltarea aptitudinilor, fructificarea 
talentului fiecăruia și antrenarea elevilor în activități variate în vederea unei reușite școlare, dar și a 
reușitei în viață. 

Dacă cu un an în urmă, aceste activități extrașcolare însemnau vizite la muzee, locuri istorice, 
expoziții, vizionarea unor piese de teatru, activități sportive, ateliere de lucru în tabere, astăzi, 
activitățile extrașcolare s-au mutat în mediul online. Acum călătorim virtual, împărtășim emoții, 
gânduri, idei, păreri din fața ecranului și încercăm să rămânem conectați în lumea reală prin 
intermediul tehnologiei.  

Calculatorul, tabla interactivă, Google Classroom, Edmondo, Easy Class, Kahoot, Quizziz, 
Wordwall, Padlet sau Twinkl au devenit instrumentele și resursele noastre pentru o interacțiune 
reală. Plecând de la ceea ce știam să stăpânim foarte bine în procesul de predare-învățare-
evaluare, am ajuns să folosim cu dexteritate și curiozitate diferite platforme, să creăm sesiuni 
online, să partajăm ecranul, să scriem în timp real în secțiunea de whiteboard, să generăm teste 
și să le corectăm doar printr-un click. 

La disciplina limba engleză elevii erau deja obișnuiți cu audiții, prezentări power point, 
vizionări de filme și discuții pe baza acestora, dar școala online i-a determinat să fie mai antrenați, 
mai motivați, utilizând toate acele resurse enumerate mai sus cu mare ușurință: tableta, laptopul sau 
diferite aplicații, devenind pentru ei atât de familiare, de parcă erau niște jucării pe care le cunoșteau 
de mult timp și abia dacă mai era ceva de descoperit. Necunoscute rămân toate acele lucruri care 
așteaptă să fie descoperite și niciodată parcă nu avem timp suficient pentru ele.  

Așadar, pentru a exemplifica, am călătorit virtual de Paște în Regatul Unit al Marii Britanii. Am 
vizitat Tower Bridge, Palatul Buckingham, Westminster Abbey, ne-am plimbat pe malurile Tamisei, 
prin piața Trafalgar, îndreptându-ne apoi spre Edinburgh, gata să ne întâlnim cu bravii scoțieni și am 
colindat prin grădinile castelului Windsor așteptând să întâlnim un membru al familiei regale. Cardiff 
ni s-a dezvăluit cu frumoasele sale parcuri și castele istorice, cu frumoasa sirenă, după care ne-am 
întors privirile spre Liverpool și Manchester, pregătiți să aplaudăm un veritabil meci de fotbal și 
încheind călătoria la Oxford și Cambridge, rătăcind prin cele două centre universitare, pregătite să 
primească viitorii studenți. 

De asemenea, am cunoscut tradițiile acestei insule bătrâne cu povestea lui Easter Bunny, am 
participat la vânătoarea ouălor de ciocolată și am asistat la dansul tradițional Morris, pregătiți să ne 
alăturăm și noi spre a le arăta cum dansează Călușarii noștri. 

Iată cum plecând cu elevii într-o excursie virtuală putem să-i ajutăm să-și îmbogățească 
orizontul cultural-științific, să asimileze ușor cunoștințe, să se cunoască mai bine și să își dezvolte 
personalitatea.  

În calitate de dascăli, chiar dacă suntem împreună cu elevii virtual, avem posibilitatea să 
influențăm dezvoltarea acestora, să le producem bucurie facilitând învățarea cu ajutorul tehnologiei 
și, mai ales, atingând obiectivul nostru principal: pregătirea pentru viață. 
  



 
SFINTELE PAȘTI – LUMINA ȘI BUCURIA COPIILOR 

 
 PROFESOR EDUCATOR DANA VASILICA MAZILIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SFÂNTUL MINA, CRAIOVA 
 
 Sărbătoarea Crăciunului și a Paștelui sunt cele mai importante momente din viața oricărui copil 

creștin.Pentru a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Învierii Domnului, am ales să petrecem câteva 
momente de taină la Biserica cu hramul “ Sfântul Nicolae”, aflată în imediata apropiere a școlii 
noastre. Am pășit, așadar, sfioși, în curtea frumoasă a Bisericii, alături de Doamna Prof. Diriginte 
Camen Ana Maria Ozun și de Doamna Anamaria Voilă, Asistentul Social al școlii. Deși copiii sunt 
încă mici, am putut citi în ochii lor mirarea și bucuria la vederea icoanelor și a obiectelor din Biserică. 
Părintele ne-a primit cu căldură, le-a citit copiilor o rugăciune pentru luminarea minții și le-a spus o 
scurtă istorioară despre Sfântul Nicolae, cel care aduce daruri copiilor cuminți. Datorită faptului că 
sunt familiarizați atât din familie cât și de la orele de Religie, sau de la concursurile și activitățile 
practice desfășurate în cadrul școlii, cu această sărbătoare, Părintele le-a reamintit copiilor câteva 
lucruri importante despre felul în care ne  

străduim să primim această mare sărbătoare. Copiii au recitat, cu sprijinul nostru, câteva versuri 
din poezia „Paștile în sat”, (scrisă de Rădulescu Niger), pe care o repetaseră la orele de la clasă. 

 
Paștile în sat 
Azi în sat,  
 Parcă ziua-i mai frumoasă 
Și șoseaua mai voioasă. 
Am plecat acum cu toții,  
Și bunicul și nepoții,  
La altar, la închinat! 
Bucuroși 
Ne-am întors, apoi, acasă,  
Și ne-am așezat la masă. 
Apoi mult ne-am veselit 
Și la masă am ciocnit 
Ouă roșii!  
Părintele ne-a urat ca această sărbătoare să ne aducă multă bucurie și să ne reîntâlnim, cu toții 

la Biserică. La plecare, i-am ajutat pe copii să aprindă câte o lumânare. În lumina ei, strălucea bucuria 
din ochii lor, amintind făclia de Paște. 

De asemenea, la orele de Terapie Ocupatională, am realizat împreună cu ei, atât în sala de clasă 
cât și online, cu sprijinul părinților, colaje cu unele dintre simbolurile pascale. Copiii au utilizat 
tehnicile de lucru învățate pe parcursul anului școlar, folosind materialele pe care le utilizăm cel mai 
frecvent în activitățile noastre: hârtia, lipiciul, foarfeca.Am ascultat și câteva povestiri, pentru a 
întelege mai bine semnificația acestei frumoase sărbători.Cu inima plină de bucurie,  

ne-am pregătit să întâmpinăm Învierea Domnului așa cum se cuvine, cu speranța că anul 
următor vom fi cu toții împreună. 



 
 

 

 
  



 
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA 

ARMONIOASĂ A COPIILOR PREŞCOLARI 
 

MAZILU SIMONA, PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR  
GRĂDINIŢA NR. 35, BUCUREŞTI, SECTOR 5 

 
Activiţăţile extraşcolare îşi au rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Prin 

activităţile extracurriculare se urmăresc identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.Trebuinţa de se juca, de 
a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm activitatea şcolară cu pregătirea 
pentru viaţă. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o 
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de 
toate, este însă important ca profesorul însuşi să fie creativ. 

Chiar dacă traversăm o perioadă care ne supune unor provocări continue, activitatea educativă 
din unităţile şcolare mutându-se aproape în totalitate în mediul on line, unitatea noastră a încercat să 
vină în sprijinul copiilor şi a părinţilor acestora oferindu-le sugestii de petrecere a timpului liber într-
un mod cât mai util şi plăcut prin accesarea unor linkuri care presupun parcurgerea unor tururi virtuale 
a unor muzee prin intermediul cărora copiii află despre viaţa plantelor şi a animalelor cu ajutorul 
animaţiilor şi nu numai, vizionarea unor poveşti ecranizate folosindu-se un decor de basm şi un limbaj 
accesibil copiilor. 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă de la vârsta preşcolară, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
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,, HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNA !” 

 

EDUCATOARE: MEDELEANU ELENA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39, GALAȚI 

 

Cu prilejul zilei Unirii de la 24 ianuarie 1859, la grupa mijlocie ,, B” s-a desfășurat activitatea 

,, Hai să dăm mână cu mână!”, activitate care face parte din programul activităţilor extracurriculare 

pentru anul şcolar 2020-2021. În fiecare an, de 24 Ianuarie, românul îşi aminteşte cu emoţie şi 

mândrie de măreţul act al Unirii Principatelor Române, prin care s-au pus temeliile statului naţional 

unitar român modern. Destine din istorie au devenit modele pentru contemporaneitate, adesea marcate 

prin activităţi tematice cu scop educative. La această sărbătoare au participat toți preșcolarii grădiniței 

care au fost îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, deoarece copiii iubesc tradiţia şi portul 

popular, grădiniţa promovând formarea unei atitudini de respect față de istoria românilor și cultivarea 

sentimentelor patriotice. Am început activitatea cu ,, Întâlnirea de dimineața”, copiii sunt salutați cu 

formula ” Bună dimineața, românași!”, trebuind să precizeze numele localității și al țării în care 

locuiesc. Am început activitate cu surpriza zilei ,, Mama României” o păpușă îmbrăcată în costum 

național prin intermediul căreia le –am explicat ziua de 24 Decembrie și importanta acesteia, apoi i-

am invitat pe cei mici să vizionam împreuna un scurt filmulet didactic despre ,, Moș Ion Roată și 

unirea” pentru mai buna ințelegere a acestei zile și scoțând în evidență mesajul filmului ,, Unde-s 

mulți puterea crește”. Apoi am pregătit și un program artistic în cadrul căruia cei mici au recitat poezii 

şi au cântat cântece patriotice. 

Preşcolarii au încheiat programul artistic dansând cu toţii „Hora Unirii” vizionand în acelasi 

timp pasii de dans. 

  



 
MODALITĂŢI DE REALIZARE A ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MEHELEAN POP ANDREEA 
 
Activitatea extraşcolară este o parte extrem de importantă din educaţie, responsabilă cu 

stimularea creativităţii care asigură transferul de cunoştinţe într-un mod plăcut pentru elevi, 
stimulează gândirea critică. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură copiii pot reda cu mai multă 
sensibilitate şi esenţă imaginea realităţii în cadrul unor activităţi, iar materialele pe care le culeg, le 
pot folosi în activităţile practice sau în jocurile de creaţie. 

Nevoia de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Cu câteva zile înaintea sărbătorilor pascale am propus elevilor să facem un tur virtual prin mai 
multe zone ale ţării noastre în care am putut vedea tradiţii şi obiceiuri respectate cu rigurozitate mai 
ales de către oamenii din zonele rurale. Elevii au fost impresionaţi de modul în care se încondeiază 
ouăle, dându-şi seama că este o adevărată artă care necesită multă atenţie, răbdare, talent şi exerciţiu. 
Am găsit însă câteva modele care puteau fi reproduse şi de către elevi şi am propus să organizăm o 
expoziţie virtuală. Activitatea a avut un real succes. Timp de o săptămână au lucrat şi au ieşit câteva 
exemplare frumoase. Şi cum elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută 
la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice am mai propus elevilor să creeze propria reţetă a unei 
prăjituri, pe care să ne-o prezinte apoi tot într-un cadru online. Condiţia era să nu fie ceva complicat 
şi să ceară ajutorul unui adult la nevoie, conta însă originalitatea decoraţiunilor, a aspectului în general 
deoarece gustul nu l-am fi putut juriza. Elevii au fost încântaţi să se implice într-o asemenea activitate, 
mai cu seamă în zilele noatre când e nevoie să-i ţinem ocupaţi, disciplinaţi şi să-i ajutăm să treacă 
mai uşor peste momentele în care petrec mai mult timp acasă. 

Interesante au fost şi diversele jocuri de memorie pe care le-am propus elevilor să le joace, 
despre țări și obiective turistice reprezentative. Jocul este destinat celor care vor să își antreneze 
memoria, să își dezvolte puterea de concentrare, precum și atenția. 

Cum se joacă? Se întorc rând pe rând jetoanele și se potrivește țara cu obiectivul său turistic 
reprezentativ. Se încearcă întoarcerea din cât mai puține mișcări și timp cât mai scurt.  

O altă activitate extrașcolară pe care o putem desfășura în această perioadă este un concurs de 
tipul „Cine știe câștigă“ bazat pe materialele de la activităţile de explorare anterioare. Concursul poate 
fi desfășurat individual, în perechi sau pe echipe. Constă în vizionarea unor materiale, cum ar fi: 

• Curiozități despre reptile; 
• Lupul de Cehia; 
• Cangurul, o minune a naturii; 
• Piramidele din Egipt; 
• Insulele lumii, urmată de o sesiune de întrebări, bazate pe aceste materiale, la care elevii 

trebuie să răspundă într-un timp limitat. La final se calculează scorul și se realizează clasamentul. 



De asemenea, putem organiza, ca activitate extrașcolară, o expoziție cu lucrările copiilor cu 
tema «Personajele mele din cărţile citite», în care elevii să ilustreze personaje cu care ar dori să se 
întâlnească pe platforma de învățare, așa cum și le imaginează ei.  

Aşadar, activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau 
a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă.În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și 
descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot 
deprinde în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul 
celor care le urmează. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN CONTEXTUL 

ACTUAL DE PANDEMIE  
 

PROF. PSIHOPEDAGOG MERAN MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SF. NICOLAE, BUCUREȘTI 

 
Implicarea activă a copiilor într-o serie de activități extracurriculare mențin sănătatea fizică, 

cognitivă și emoțională a acestora. Activitățile extracurriculare vor susține participarea, munca în 
echipă, creativitatea, și implicit vor îmbunătăți calitatea vieții și starea de bine a copiilor. Ei vor deveni 
participanți activi în viața lor de zi cu zi prin intermediul unor activități distractive și educative. 

Probabil vă puneți întrebarea cum putem realiza astfel de îndeletniciri în contextul actual pe 
care-l trăim. Nimic mai simplu! Să luăm, de exemplu, gătitul. Gătitul este una dintre activitățile cele 
mai folositoare și motivaționale în care ne putem implica copiii. Gătitul poate fi o activitate agreabilă, 
dar în același timp prin intermediul său pot exista multe beneficii în ceea ce privește dezvoltarea 
copilului. 

Gătitul ne oferă o oportunitate de a petrece timp împreună în familie. De fiecare dată când gătim 
cu cineva, această activitate devine o muncă de echipă. Implicarea fraților /surorilor în această 
activitate devine automat un mod minutat de a promova grija unul față de celălalt și de a se crea 
legături afective.  

Crearea unor amintiri frumoase. Datorită structurii creierului, mirosul deseori activează 
amintirile, iar noi putem construi amintiri noi ce au la bază simțul nostru olfactiv. În același timp, ne 
poate readuce aminte experiențe anterioare plăcute (de exemplu, cum am făcut un tort de căpșuni vara 
trecută împreună cu bunica). Împărțirea cu copiii a unor rețete ce sunt secrete de familie vor crea cu 
siguranța legături puternice și trainice între părinți-copii-surori-frați. 

Petrecerea timpului în bucătărie cu copiii va stimula încrederea în sine. Toți ne dorim să avem 
succes într-un anumit domeniu. Acest lucru este cu precădere adevărat în cazul copiilor care 
permanent caută modalități de a crește în ochii părinților, profesorilor, bunicilor, prietenilor. Faptul 
că le oferim ocazia de a stăpâni o abilitate nouă le va aduce un zâmbet mare pe față! Chiar și cea mai 
simplă sarcină, cum ar fi frământatul aluatului, îi va face să se simtă importanți. 

Descoperirea unor gusturi noi. Cu toții știm că mulți dintre copii pot fi mofturoși la mâncare și 
că este destul de greu să-i convingem să încerce gusturi noi. Șansele însă cresc atunci când îi implicăm 
activ în procesul de prepare a măncării. Expunerea lor la o varietate de alimente va crește interesul 
lor de a le încerca. Curiozitatea naturală poate fi mai puternică decât percepția dinainte stabilită – Nu 
îmi place...- și chiar s-ar putea să încerce ceva nou fără încurajarea noastră. 

Ce altceva mai pot învăța din experiențele culinare? Dezvoltarea abilităților motorii fine, 
dezvoltarea limbajului, ordonarea numerică, fracții, etapizarea, măsurarea, rezolvarea de probleme, 
cititul – sunt doar câteva abilități ce pot fi învățate prin intermediul gătitului. 

Așadar, să ne suflecăm mănecile și să trecem la treabă! Vă propun o rețetă simplă – Clătite în 
forme distractive. 

Scopul: formarea și dezvoltarea coordonării mână-ochi, învățarea formelor și literelor, 
respectarea etapelor de lucru și a indicațiilor, secvențialitate, diferențierea mărimilor (mare, mai mare, 
cel mai mare). 

Instrumente de lucru: tigaie, mixer, spatulă, farfurii 
Ingrediente: ouă, făină, lapte 
Se amestecă toate ingredientele cu ajutorul mixerului. Compoziția se toarnă într-un recipient cu 

un canal de scurgere. Le putem explica copiilor că aluatul este lichid iar recipientul este solid. Îi 
putem încuraja să spună cât de lipicios sau zgrunțuros este aluatul. După ce s-a încins tigaia, încurajați 
copiii (sub supraveghere) să toarne aluatul în tigaie sub diverse forme, mărimi și litere. Rugați-i să 
aștepte să se facă literele /formele și cereți-le să dea exemple de cuvinte ce încep cu literele pe care 



le au în tigaie. Puneți-le întrebări cu privire la miros, cum își schimbă clătita culoarea, și cum aluatul 
s-a transformat din lichid în solid. Răsturnați clătita pe o farfurie. 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ON-LINE SI 

TRADITIONAL 
 

PROF. PT. INVATAMANTUL PRESCOLAR:  
MERCA SORINA 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gandirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Avand un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în proiecte cat mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţ isocio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personaleşi 
corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile complementare concretizate în excursii şi 
drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mare contribuţie în dezvoltarea 
personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.Se ştie că încă de la cea mai fragedă varstă, 
copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele 
din natură. Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea 
de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile, participarea efectivă şi totală în activitate angajeaza elevii, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumandu-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al învăţămantului 
primar - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rand de 
cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. O mare influenta 
asupra dezvoltarii personalitatii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct 
copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Se ştie că încă de la cea mai 
fragedă varstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. 

Activităţi extracurriculare:1.Serbările şi festivităţile 
Serbările şcolare au un caracter stimulator atat pentru micii artişti, cat şi pentru părinţii lor. 

Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atat “artiştilor“, cat şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, 
contribuind la socializarea copiilor de la o varstă fragedă. Acest tip de activităţi extraşcolare 
marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Importanţa acestor activităţi constă în 
cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej. 

2.Concursurile -Concursurile sunt o metodă de a starni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare, avand în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a 
acestuia.Concursurile oferă copiilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la gradinita 



şi acasă. Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul grupei sau al gradinitei. Dacă sunt 
organizate într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul 
de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfarşit munca, precum şi ocazia de a asimila 
mult mai uşor cunoştinţele. 

3.Excursiile şi drumeţiile -Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
copiilor, la educarea lor cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
însuşireaunei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. Excursia 
este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de educaţie 
completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. Excursia este o activitate cu 
o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspecte ale vieţii istorice, sociale, geografice, 
civice, culturale, pe care le înglobează.  

4. Vizionările - Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice varstei lor, 
poate constitui o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către 
elevi a unor activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze 
şi să o îndrăgească. 

Inainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le starnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Activitatea extracurriculară e o 
componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 
adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta 
educaţională. 
  



 
 SĂ NE CUNOAȘTEM ȚARA! 

 
 G.P.P. NR.11, SATU MARE 

 PROF.INV.PREȘCOLAR:MERCE CUC ILEANA 
 
 Stăm în casă: pentru a ne proteja pe noi, familia, vecinii și pe toată lumea.Asta nu înseamnă că 

nu putem vizita ”virtual” toată țara.Avem o țară foarte frumoasă!Dacă până acuma nu am avut timp 
să o vizităm, acuma este momentul să colindăm, în lung și lat toată țare.Să-i arătăm și copilului ce 
țară frumoasă avem.Pe google găsiți filmulețe despre toate obiectivele turistice din țară.Căutați și 
urmăriți, împreună cu copilașul, filmulețe.Apoi mergeți pe hartă și căutați județul și orașul unde se 
află obiectivul turistic.Ar fi excelent dacă ați căuta cu o lupă.Copiați pe o hârtie denumirea 
obiectivului turistic, județul, orașul, pentru a ști în permanență ce ați vizitat și ce urmează să 
vizitați.Puteți desena, împreună cu cel mic un traseu, de unde porniți, ce vizitați, pe unde vă întoarceți.  

Vă dau căteva obiective turistice foarte frumoase: 
-Cascada Bigăr 
Site-ul The World Geography a alcătuit în anul 2013 o listă cu cele mai impresionante cascade 

din lume. Pe primul loc se află Cascada Bigăr din Caraș-Severin 

 
Cascada Cailor este situată în apropiere de stațiunea turistică Borșa, în partea de Nord-Est a 

Munților Rodnei. Apa adunată într-un circ glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit ˝Podul 
Cailor˝, în mai multe trepte, rezultând cea mai mare cascadă din România. 

 
Mocănița-Calea ferată forestieră pe ecartament îngust din județul Maramureș, care merge din 

Vișeu de Sus, pe Valea Vaserului, până în Carpați, la stația Coman, aproape de granița cu Ucraina. 

 



Dino Parc Râșnov este cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei! 
Situat pe Strada Cetății, în apropiere de Cetatea Râșnov, parcul are o suprafață totală de 3 

hectare și este o zonă de agrement și un muzeu în aer liber. De asemenea, Dino Parc Râșnov a reprodus 
în premieră cel mai mare animal zburător din lume, Hatzegopteryx Thambema și cel mai mare 
dinozaur descoperit vreodată în lume, Seismosaurus, gigantul de 45 de metri lungime. 

 
Castelul de lut „Valea Zânelor” –Sibiu-este un proiect privat, parcă desprins din povești, 

despre care se știe că a început în luna martie a anului 2014. 

 
Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România și parțial în Ucraina[1], 

este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. 

 
Cimitirul Vesel este un cimitir din localitatea Săpânța, județul Maramureș, faimos pentru 

crucile mormintelor viu colorate și picturile naive reprezentând scene din viața și ocupația persoanelor 
înhumate. Pe unele cruci există chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanțe umoristice, 
persoanele respective. 

 



Salina Turda este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de  
Ministerul Culturii din România în anul 2015 

 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  

- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL- 
 

PROF. PENTRU ÎNV. PREȘCOLAR MICHAI ANAMARIA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ”PRICHINDELUL ISTEȚ, TURDA, JUD. CLUJ 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fantastică, plină de povești, este locul unde se pun primele cărămizi în 
dezvoltarea fizică și spirituală a copilului. Doar cadrul didactic, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a 
basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră că 
„oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, având ca primă condiție folosirea de metode și procedee specifice stadiului 
respectiv de dezvoltare. Este foarte important ca materia să fie prezentată într-o formă cât mai simplă, 
astfel determinând-ul pe copil să învețe și să progreseze cu mai multă ușurință iar în final să aibă o 
deplină stăpânire a cunoștințelor. 

 Educaţia extrașcolară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 
urmărind identificarea şi cultivarea concordanței optime dintre aptitudini, talente, şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la vârsta preșcolară, copiii își însușesc o 
serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Necesitatea de 
a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

 În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care au impus o schimbare 
radicală a mentalității oamenilor ceea ce i-a obligat pe educabili să găsească noi portițe pentru a putea 
implementa cât mai eficient educația extrașcolară. Aceste schimbări i-au facă mai conștienți, mai 
flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare a trebuit să 
includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi 
ai cadrelor didactice, în cadrul activitățile extrașcolare și nu numai. Elevii trebui să fie învățați să 
învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, 
valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru 
progresul societății. Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a 
făcut destul de brusc, astfel constatându-se o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de 
cadrele didactice, managerii școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, 
părinți). Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare teoriile și dogmele 
însușite ani în șir, în activitățile extrașcolare desfășurate în mod tradițional, ci, mai importante sunt 
relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, 
adică atitudinile și valorile care constituie fundamentul noii paradigme ale educației, adică predarea 
acestor activități în mediul online. Astfel s-a ajuns la concluzia, că sistemul educațional tradițional 
trebuie resetat. Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și 
comunicare eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea 
unei culturi a încrederii și a stării de bine. În viitor atât în cadrul activităților extrașcolare, dar și în 
cadrul învățământului tradițional trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate, dar și pe 



posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 
modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării. 
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şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001,  
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SERBĂRILE ŞCOLARE ŞI CARACTERUL LOR EDUCATIV 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: MICLE IULIA-DIANA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ,, MIHAI EMINESCU’’ 
 LOCALITATEA ZALĂU 

 JUDEŢUL SĂLAJ 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare 
a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară în ciclul primar 
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc ,, autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 

scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină 
de sens . 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă, de Paște. 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. 

 Pentru această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte, la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,, . 



 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –
pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
  



 
 EFICIENȚA ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 
PROF. MICLEA EUGENIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,, MIHAI NOVAC” ORAVIŢA 
 
 Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de ladistanță, activitatea 

preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o 
adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, 
părinții au primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi 
pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. 
Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și 
jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități 
personalizate pe interesele sale. 

 Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite 
părinților pentru copil sau prin video conferințe în grupuri mici.  

 Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă 
și anume conectarea directă cu preșcolarul. Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele 
didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea emoțională acopiilor și al părinților sunt 
prioritate în această perioadă de izolare. 

 Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu 
jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul demotivării față de activitățile cu valoare 
educativă superioară ulterioară.Se știe, că în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul 
învățătorilor și a părinților în realizarea sarcinilor. Învățătorii au transmis sarcini pentru una-două 
săptămâni pe e-mailul părinților sau pe grupurile clasei de pe Facebook.  

 Conținutul sarcinilor au fost de a lectura texte scurte, de transcris sau de copiat câte un text. La 
matematică au avut de rezolvat exerciții și probleme în cantitate moderată.Din cele menționate de 
învățători, în clasele primare, de regulă ei încarcă zilnic materiale pe una din platformele selectate și 
cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul 
principal este realizarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor video. La începutul zilei se propunea 
elevilor și părinților un orar de lucru, cu link-urile potrivite pentru fiecare disciplină sau cerință de 
lucru. Fiecare copil primește timp de lucru, și fiind ajutat de părinți, este invitat să trimită sarcina 
realizată învățătorilor în mod individual. De regulă, învățătorii verificau și corectau lucrările și 
expediau un feedback individual elevilor sau părinților.  

 Unii învățători zilnic sau peste o zi se conectau video cu toți elevii, cu frecvențe diferite în 
funcție de vârsta clasei. Învățătorii au menționat că dintre abilitățile de învățare, dezvoltarea scrierii 
corecte durează în timp cel mai mult. Astfel, exercițiile suplimentare de scriere desfășurate acasă(de 
obicei în context informal) au devenit cele mai utile dintre toate activitățile organizate în învățământul 
primar. În învățământul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în 
organizarea învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și 
verificarea învățării. O metodă utilizată pe larg de cadrele didactice a fost Flipperclassroom, când 
elevii studiază singuri, pe baza instrucțiunilor trimise de profesori, urmărind filmulețele transmise din 
timp și rezolvând activitățile, iar în timpul întâlnirilor online își clarifică neînțelegerile și își 
consolidează cunoștințele. În învățământul tradițional, metoda utilizată a căpătat denumirea de clasa 
inversată. De regulă, profesorii expediau din timp elevilor rezumatul scris al lecției plus link-uri de 
pe YouTube, filmate de profesori sau de alte persoane, de asemenea trimiterea unui tutorial audio sau 
video cu demonstrația conținutului la disciplină predată etc.  

 Apoi erau organizate conectări online -după ce elevii au primit materialul și tutorialele-pentru 
verificare prin chestionar oral a înțelegerii și fixarea exercițiilor de lucru. Profesorii verificau sarcinile 
propuse elevilor, oferindu-le un feedback constructiv. În procesul de organizare a învățării de la 



distanță au apărut și unele dificultăți de organizare, în special la unele discipline școlare, unde nu era 
posibilă organizarea lucrărilor de laborator și a activităților practice.  

 Interacțiunea reală cu copiii, cum era în condițiile clasei, nu era posibilă. În cazul în care nu 
exista un smartphone performant sau un laptop în familie, relația cu elevii s-a menținut prin 
intermediul unui apel telefonic sau chat. Profesori au trebuit să identifice orice cale de comunicare cu 
elevii, să îi asigure cu materialele și sarcinile de realizat acasă, uneori prin intermediul colegilor și a 
rudelor copilului.Învățământul profesional-tehnic, de asemenea a fost restructurat în condițiile 
organizării învățământului de la distanță. MECC a organizat mai multe sesiuni online de formare 
profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic din perspectiva 
utilizării tehnologiilor informaționale la distanță.  

 .Mai multe probleme au apărut în organizarea învățământului dual, așa cum multe întreprinderi 
s-au închis sau ne era posibilă implicarea elevilor din învățământul profesional-tehnic în activități 
practice 

 O resursă importantă care a fost valorificată au fost părinții, care pe de o parte au manifesta 
înțelegere și au oferit suportul necesar copiilor lor acasă, dar pe de altă parte au înaintat cerințe 
exagerate față de școală. Destul de sugestive au fost propunerile cadrelor manageriale pentru toți 
actorii educaționali, dar și pentru autoritățile locale și centrale.  

 În procesul de organizare a procesului de învățare de la distanță a contat foarte mult 
managementul la nivelul instituțiilor de învățământ, prin crearea unor instrumentede dialog 
constructiv între cadrele didactice, dar și între profesori și elevi, profesori și părinți, pe diverse 
platforme educaționale și grupuri pe rețele de socializare.  
  



 
PARTENERIATUL DINTRE PĂRINȚI ȘI GRĂDINIȚĂ ÎN 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

 PROF.ÎNV.PREȘC.:MICȘA IOANA GABRIELA 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 1, SÂNNICOLAU MARE, JUD.TIMIȘ 

 
Mediul in care se naste copilul, traieste, se dezvolta si se formează copilul, este 

familia.Învățarea primelor comportamente sociale, prin imitație și interacțiune, se produce în mica 
lor copilarie și e dependentă de tipul relațiilor din familie.Dar, ca prima etapă a învățământului 
preuniversitar, grădiniței îi revine rolul de a contribui responsabil la formarea personalității copiilor, 
de a le deschide calea spre cunoaștere, de a descoperi lumea înconjuratoare. 

Grădinița este o a doua casă a copilului și reprezintă pentru el un spațiu în care se simte ocrotit 
și în siguranță, însă, în mod obligatoriu, părinții sunt partenerii educatoarei deoarece ei iși cunosc cel 
mai bine copiii și pot oferi cele mai multe informații despre acestia.Obiectivele educaționale pe care 
grădinița și le propune nu pot fi realizate în totalitate fără sprijinul susținut al familiei, de aceea 
educatoarea trebuie să mențină o legătură strânsă cu aceasta pentru a asigura acea continuitate de 
cerințe atât de necesară în activitatea noastră. 

La orice vârsta educaţia reprezintă un chimism insolit şi deosebit de complex, care reclamă o 
mulţime de catalizatori.Până la sfârşitul adolescenţei educatorul, indiferent de ipostazele sub care se 
manifestă (părinte sau dascăl), constituie un catalizator funciar.Plasarea copilului în grădiniţă 
inaugurează dilatarea universului său existenţial, care se desfăşoară în proximitatea unui nou regizor- 
cel al educatoarei, ce consolidează, retuşează sau corectează profilul dobândit în familie. 

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate.Această 
instituţie îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său.Aici copilul ia cunoştinţă cu 
activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime 
şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup.Copilul preşcolar începe să-şi definească 
treptat începutul personalităţii sale, învăţământul preşcolar reprezentând din acest punct de vedere 
piatra de temelie, premisa dezvoltării ulterioare, baza de la care se porneşte în construirea 
personalităţii fiecărui viitor cetăţean. În munca oricărei educatoare se întâlnesc două realităţi de care 
trebuie să ţină seama tot timpul şi anume :trăsăturile comune copilăriei, universalitatea vârstei 
copilăriei şi diversitatea, unicitatea fiecărui copil cu care va lucra.Principala preocupare a educatoarei, 
în tot timpul activităţii sale, este aceea de a realiza un echilibru stabil între ceea ce este comun şi ceea 
ce este individual în grupă, între dezvoltarea psihică şi cea fizică a fiecărui copil, între activitatea 
desfăşurată şi progresele realizate etc.Dificultatea constă în a găsi exerciţii şi tipuri de activităţi 
potrivite, atât pentru întreaga grupă, cât şi pentru fiecare membru în parte, raspunzând fiecărei nevoi 
individuale.Teza educabilităţii şi a maleabilităţii fiecărui copil în practică devine mai dificilă, datorită 
experienţei şi specificului conduitei fiecărui copil.Educaţia devine artă, în cazul descoperirii portiţei 
deschise spre cunoaştere şi acomodare a fiecărui preşcolar.Trăsăturile individuale (temperamentul, 
predispoziţiile ereditare, experienţa dobândită etc.) devin premise ale succesului sau insuccesului în 
primele săptămâni de activitate. 

 Ştim cu toţii : copiii sunt diferiţi.Şi totuşi câteva lucruri esenţiale îi fac să fie asemenea:toţi au 
nevoie de dragoste, de securitate, de hrană bună şi de stimulare, toţi simt nevoia de siguranţă, de 
acceptare, de recunoaştere, toţi caută sprijin în adult şi au nevoie de acesta pe măsură ce îşi dezvoltă 
încrederea în sine şi îşi dobândesc propria independenţă. Independenţa spre ce anume? Independenţa 
de a fi membri participativi ai comunităţii, membri care ştiu să îşi asume responsabilităţi şi să 
urmărească să le fie respectate drepturile. 

Un parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi 
comunităţii; găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; organizarea şi conducerea 
resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; identificarea competenţelor persoanelor 
implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la maximum; combinarea eficientă a atitudinilor, 



abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot aplica diferitelor sarcini; utilizarea cu succes a schimbării 
în folosul instituţiei. Parteneriatul educațional în practica școlară are ca destinație mai multe expresii, 
ca de exemplu: parteneriat de colaborare, protocol de parteneriat, parteneriat de colaborare 
instituţională, acord de parteneriat, acord-cadru de parteneriat pentru educaţie, protocol de colaborare, 
contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, proiect de parteneriat şi altele. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 
derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 
Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de 
grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre 
instituţiile educative şi familie putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării 
grădiniţă - şcoală -familie; creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi 
extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală;cunoaşterea 
de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;învăţarea unor deprinderi şi tehnici 
de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea 
părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul 
de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu 
părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală 
şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi 
referitor la copii;părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;responsabilitatea să 
fie imparţită între părinţi si educatoare;părinţii să facă parte din comitetele de părinţi;să ajute la 
continuarea programului educativ acasă;să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor;să ia 
parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. 
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ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE – ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 
EDUCATOARE: MICU ANCA LARISA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEII” GIURGIU 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze” 
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 
 
 Indiferent dacă suntem educatori, învăţători, profesori, nu ne oprim niciodată din învăţat, lumea 

este într-o continuă dezvoltare, evoluţie, iar educaţia reprezintă un domeniu important, care şi ea la 
rândul ei are nevoie de formare pentru a putea face faţă cerinţelor actuale ale societăţii îndeplinind 
funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic şi fizic.  

 Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor 
educaţionale. Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii 
în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi 
le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare 

Educaţia extracurrriculară are un rol forte important în formarea personalităţii copiilor nostril, 
urmăreşte identificarea legăturii potrivite dintre aptitudini, talente, şi cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Copiii acumulează de la 
o vârstă forte fragedă o serie de cunoştinţe despre obiectele şi fenomenele din natură. Dorinţa de se 
juca, este lucrul esenţial de care are nevoie un copil pentru a se dezvolta armonios în viaţa.  

 Activităţile extraşcolare au ca scop principal, dezvoltarea unor aptitudini speciale iar îmbinarea 
lor au numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei 
copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea 
(prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor 
desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi 
dragostea făţă de copii. 

 În contextual actual, pandemia a generat o serie de schimbări în mediul educaţional, anul şcolar 
suferind modificări, astfel, activităţile nu s-au mai putut desfăşurate în modul traditional, în sala de 
grupă, şi am fost nevoiţi să intrăm în mediul online.  

Încă de la grădiniţă, copiii descoperă jocurile online şi ajung singuri să fie “utilizatori” ai 
internetului, pe telefoanele sau tabletele părinâilor. În învăţământul preşcolar, “şcoala online”, a 
reprezentat o adevărată provocare pentru toţi (preşcolari, cadre didactice, părinţi), dar cu toate aceste 
provocări, am reuşit să formăm o echipă frumoasă şi să lucrăm împreună. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare, astfel aceste activităţi stârnesc interesul preşcolarului şi ajută la 
formarea personalităţii, de aceea grădiniţa trebuie să ofere activităţi extraşcolare diverse pentru ai 
atrage pe cei mici iar munca noastră devine puţin mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive 
şi îi determină pe copii să participle fără sa îi forţăm. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea 
viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli “setea” de curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu 
ajutorul activităţilor didactice cât şi prin intermediul activităţilor extraşcolare. 



 Grădiniţa este un loc fermecat, ca de basm. Aici se pun bazele unei creşterii armonioase şi 
spirituale a preşcolarilor, iar cea care face „minuni”, este chiar educatoarea, „zâna cea bună” care 
cu toată dragostea şi pasiunea ei, modelează suflete şi minţi. Tot ea cu mult tact şi răbdare, 
împărtăşeşte celor mici, misterul basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 
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EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ONLINE 

 
PROF. MICU MIHAELA 

 LIC. TEHNOLOGIC “AL. MACEDONSKI”-MELINESTI, JUD. DOLJ 
 
 Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

În perioada de pandemie am căutat să adaptez conţinuturile la condiţiile de invatatre, astfel că 
şi activităţile extraşcolare au suferit modificări, fiind susţinute on line. 

 Cel mai bună exemplu îl constituie serbarea de Crăciun denumită “ Moş Crăciun e…pe 
tableta!” serbare la care elevii au recitat poezii şi au intonat cântece specifice.  

Obiectivul urmărit: Educarea capacităţii de exprimare artistică: 
 La serbarea online au participat şi părinţii care au recitat şi au cântat împreună cu copiii. Emoţia 

a fost pozitivă pentru că cei mici s-au simţit ajutaţi de părinţi, i-au simţit alături de ei, ca şi altă dată, 
şi au primit aprecerea pozitivă a învăţătoarei. 

 Mai multe exemple de activităţi extraşcolare online aş putea oferi din săptămâna “Scoala 
altfel”, derulată în perioada 26.03-01.04. 2021, perioada în care cele mai multe activităţi au fost 
susţinute din faţa calculatorului. Astfel am derulat activitatea “Copilăria –varsta fericirii”. 

Obiectivul urmărit:Educarea capacităţii de comunicare; 
Activitatea a presupus vizionarea filmului pentru copii “Amintir din copilărie”, apoi a vut loc 

discuţii despre aventurile personajului principal urmate de exemple din viaţa de zi cu zi a fiecărui 
elev participant. La final au realizat desene care au ilustart scene din filme sau “aventuri” proprii. 

 O altă activitate derulată în această perioadă a fost “ Micii matematicieni” 
Obiectivul urmărit:Formarea capacităţii de documentare ştiinţifică; 
Activitatea a cuprins o vizionare de film despre marii matematicieni ai lumii, lecturarea de 

curiozităţi matematice şi, la final realizarea unor calcule matematice deosebite : pătratul magic, 
adunări în perechi, scăderi repetate etc. 

 O activitate la care elevii au participat cu entuziasm şi s-au arătat a fi foarte mulţumiţi de 
rezultate a fost activitatea “Tradiţii şi obiceiuri de Paşte”.  

Obiectivul urmărit: Formarea capacităţii de înţelegere a fenomenului traditional-
artistic/dezvoltarea sentimentului de respect şi apartenenţa la comunitate; 

 Această activitate a fost structurata pe mai multe etape: mai întâi elevii au urmărit filmul 
“Legenda oului de paşte”, au vizionat filmuleţe despre vopsirea ouălor cu coloranţi naturali şi 
ornamentarea acestora cu frunze şi flori, apoi filme în care se prezintă tehnici de încondeiere a ouălor 
şi obiceiuri din diferite zone ale ţării noastre. Apoi elevii au venit cu idei despre vopsirea ouălor cu 
coloranţi naturali; sfecla roşie, ceapă roşie, ceapă galbenă, morcovi etc, după care au prezentat ouă 
vopsite de ei cu coloranţi naturali precum şi tehnică folosită. A fost interesantă şi utilă întrecerea de 
idei despre colorarea naturală a oulaor, mai laes că unii dintre elevi au adus şi exemple de colorare 
pentru culori mai moderne cum ar fi verde sau albasru. În final fiecare elev a prezentat un model de 
ou încondeiat şi apoi a precizat cum l-a realizat, s- au apreciat reciproc şi au ales cel mai frumos ou. 

 Acestea au fost câteva exemple prin care elevii, deşi separate, au participat împreună la 
realizarea activităţilor şi s-au susţinut reciproc, s-au apreciat şi s-au înţeles de la distanţă. Au fost 
momente în care şi-au exprimat trăirile şi frustrările, pentru că au fost şi unii care nu au reuşit să 
realizeze tot ce ne-am propus, dar cu încurajări şi susţineri au deposit momentele dificile. 



 Deşi au vârste fragede, elevii mei au înţeles, în contextul acestei pandemii, câteodată chiar mai 
mult decât la activităţile derulate în clasă, că trebuie să ne ajutăm, că trebuie să ne înţelegem şi să ne 
încurajăm, că trebuie să depăşim împreună dificultăţile, că suntem oameni şi că putem greşi, că nu 
trebuie să fim judecaţi după greşeli ci după faptele bune, că trebuie să ne protejăm şi să ne apreciem 
unii pe alţii pentru că nu putem convieţui decât împreună. 

 
Fără bibliografie. 

  



 
SĂRBĂTORILE PASCALE ÎN LUME 

 
PROF. MIERCAN GEORGIANA NICOLETA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARINA  
CÂMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
 Sărbătorile Pascale poartă aceleași simboluri și semnificații în întreaga 

lume, însă în fiecare regiune acestea se celebrează prin obiceiuri și tradiții 
diferite, în funcție de specificul locurilor. 

 Australia: Marsupianul de ciocolata 
 In Australia, multe familii aranjeaza o vanatoare, in Duminica Pastelui, 

in casele sau gradinile lor, pentru a vedea care dintre membrii familiei gasesc 
cele mai multe oua. Acestia stau apoi la masa cu rudele lor, unde consuma 
friptura de miel, de vita sau de pui cu legume prajite cum ar fi cartofi, morcovi, 
dovleac. 

 Germania: Marele Foc de Paste 
 In Germania, Pastele se numeste “Ostern”, denumirea fiind legata de zeita anglo-saxona a 

primaverii, Eostre. Copiii au aproximativ trei saptamini de vacanta de Paste si, totodata, nimeni nu 
lucreaza in Vinerea Mare, Simbata si Duminica. Cat despre obiceiurile culinare, majoritatea 
oamenilor mananca peste in Vinerea Mare si sambata. 

 Franta: Doliu pentru rastignirea lui Hristos 
 In Franta, celebrarea Sarbatorilor Pascale porneste din Vinerea Mare, cu o nota solemna. 

Clopotele nu suna timp de trei zile, incepind din Vinerea Mare pina in Duminica Pastelui. Acesta este 
un semn de doliu in amintirea faptului ca Hristos a fost rastignit. De Paste, copiii trebuie sa gaseasca 
ouale de ciocolata ascunse de batrini in case. 

 Africa: Fluturi, flori, copaci si banane 
 In majoritatea statelor din Africa, in timpul Sarbatorilor de Paste, bisericile sint decorate cu 

Vitenge si Kanga, haine confectionate in forma de fluturi, flori, copaci si banane. Imnurile crestine 
sint insotite de batai de tobe si Kigelegele, sunete de inalta tinuta morala, realizate de femei. Dupa 
masa de Paste, au loc dansuri traditionale in afara bisericii. 

 Rusia: Sarbatoare cu multe oua rosii  
 Bisericile ortodoxe din Rusia au un ritual interior, diferit de cele catolice. Simbata seara, usa 

lacasului de cult sta inchisa pina la miezul noptii, cind preotul o deschide si iese spunind “Hristos a 
inviat! Hristos a inviat! Hristos a inviat!”. Dupa orele de anticipare tacuta, credinciosii raspund 
“Adevarat a inviat!” 

 Anglia: Iepurasul cu daruri 
 Iepurasul este un simbol foarte important pentru Sarbatoarea Pastelui in Anglia. Acesta 

“ascunde” oua si cadouri prin casa, pe care copiii le cauta in dimineata de duminica. Pastele este 
sarbatorit prin schimb de oua, dar si daruri. Acestea pot fi bani, haine, ciocolata si cosulete cu flori. 
De asemenea, prajiturile dulci de fructe in forme de cruce sint alimente populare in Vinerea Mare. 

  
 
 Bibliografie:  
1. https://www.opiniatimisoarei.ro/pastele-lume-vezi-cele-mai-tari-obiceiuri-si-cum-se-

sarbatoreste-pastele-alte-tari/23/04/2011 
  



 
 DĂRUIRE, ÎNCREDERE, MUNCĂ ȘI...PASIUNE! 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR DAJBOG MIHAELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 REDIU, JUD. GALAȚI 
 

 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

 
 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

 Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: a)înglobează activitățile 
organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate 
(cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.);b)au rol 
complementar celui al școlii;c)dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, 
iar activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-
comunitate;d)oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 
copiilor.  

 Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu 
noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc 
de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de 
formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

 O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

 În școala noastră, acest an special a prilejuit ocazii nebănuite de a descoperi cat de creativi pot 
fi copiii și în conditii de pandemie.Cele mai interesante activități extracurriculare au fost organizate 
in timpul săptamânii ”Școala altfel” dar și cu ocazia sărbătorilor pascale.Chiar daca nu s-a putut 
realiza decât on-line enumăr aici titlurile celor mai reușite: Traditii și obiceiuri crestine, Incondeiatul 
ouălor, Să plantăm flori și pomișori, Copil ca tine sunt și eu, Micii scriitori și multe altele. 
Concursurile au fost iarăși printre preferatele elevilor noștri, tot în format on-line iar cel mai de succes 
s-a dovedit a fi Lecturiada copiilor prin care am reușit să strimulăm apetitul pentru lectură atât 
elevilor dar și părinților.Toate obiectivele propuse si-au atins scopul ceea ce ne-a bucurat și motivat 
pe toti să desfasurăm alte interesante și variate activitati de acest fel. 

 Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajelor acestora o reprezintă 
demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și 
cadrul în care se desfășoară .Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruir de aceea se impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare a fost dezvoltarea 



unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale și 
a fost atins. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai.Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și 
stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă 
între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
Bibliografie: 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007 

  



 
PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL “ACTIVITĂŢI 

EXTRAŞCOLARE – ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL! TRADIŢII ŞI 
OBICEIURI ... ALTFEL” 

 
PROF. LRO, MIHAI DANIELA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 – PERIŞ, 

ILFOV 
 
Despre activitățile extracurriculare, care s-au mutat exclusiv în online în această 

perioadă, știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe 
ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi de a implementa cunoştinţele teoretice 
acumulate. În plus, aceste activităţi educative organizate sunt mai puţin riguroase decât cele 
formale şi sunt desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, ceea ce le face atractive. 

Paștele este o sărbătoare religioasă care presupune un eveniment important pentru toate 
confesiunile creștine, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Acest motiv de sărbătoare este 
petrecut diferit, de la o confesiune la alta. Anul acesta însă, un lucru pe care l-au avut în comun 
toate acestea a fost sărbătorirea în propria locuință, dat fiind contextul pandemiei cu COVID-
19.  

ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie, anul trecut. Nu am crezut că ne va afecta 
profund și pe o perioadă atât de îndelungată. Apropiindu-ne de perioada de sărbătoare, am pregătit 
împreună cu profesoara de limba franceză o lecție în care am discutat câteva tradiții specifice 
sărbătorilor pascale și câteva exemple de dialoguri în care putem utiliza vocabularul aferent acestei 
sărbători. Am urmărit, astfel, cunoaşterea, păstrarea și promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor pascale 
românești, ca parte integrantă a culturii europene, stimularea interesului elevilor pentru tradițiile 
pascale românești și ale altor țări europene, învățarea unor limbi străine în mod dinamic, interactiv și 
amuzant. Elevii au învățat cum să pregătească o prezentare în limba română sau într‐o limbă străină, 
să lucreze cu texte și cu imagini, și‐au îmbunătățit competențele TIC. S-au implicat în realizarea unor 
desene, picturi, colaje, felicitări de Paști, ouă încondeiate, a unor prezentări Power‐Point cu tema: 
"Tradiții pascale în Europa". 

De asemenea, copiii ne-au povestit trei lucruri importante care se petrec, de obicei, în familiile 
lor în Săptămâna Mare şi la niciun mic povestitor nu a lipsit înroşirea ouălor şi coacerea cozonacilor 
în familie. S-a stabilit şi o competiţie virtuală de ciocnit ouă pentru prima zi după vacanţă... 

Concluzia activităţii a fost aceea că elementele de cultură și tradițiile populare transmit valori 
și creează punți de legătură între generații iar concluzia mea ca profesor a fost că, fizic sau online, cu 
mască sau fără mască, elevii îşi doresc să se facă auziţi, văzuţi, validaţi pentru eforturile lor. Nu putem 
decât să-i îmbrăţisăm virtual cu toată dragostea, să le spunem că sunt minunaţi. Şcolile nu sunt doar 
un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale şi emoţionale, interacţiune 
şi sprijin social. 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN TIMPUL 

PANDEMIEI 
 

 MIHAI ELENA EUGENIA 
GR 233, S2, BUCURESTI 

  
 Activitățile extracurriculare sunt un plus față de curriculum. În cazul educației, activitățile 

extracurriculare pot spori domeniile predate zilnic sau interesele individuale. Aceste activități ar putea 
include sport, dans, teatru, artizanat, vorbire / dezbatere sau gătit, pentru a numi câteva. Într-o situație 
normală, înainte de COVID-19, toate activitățile extracurriculare pentru elevi au avut loc într-un 
mediu școlar fără multe restricții, în special protocoale care implicau siguranța sănătății. 

 Provocări prezentate de COVID-19 
 Prezența COVID-19 în 2020 a prezentat provocări uriașe și curbe de învățare pentru toate 

formele de educație și numeroasele elemente suplimentare care joacă un rol în dezvoltarea unui 
student bine pregatit. Desigur, profesorii s-au confruntat cu o sarcină gigantică de a preda printr-un 
ecran. Elevilor nu li s-a mai acordat atenție individuală din partea profesorului, iar elevii cu diverse 
nevoi de învățare au fost obligați să învețe într-un anume fel. 

 Zilele în fața unui dispozitiv electronic au fost lungi atât pentru profesor, cât și pentru elev, 
fără „ieșiri” sau activități extracurriculare care să elibereze stresul și anxietatea create de acest nou 
mediu de clasă. Învățarea virtuală în timpul perioadei de izolare în majoritatea statelor a forțat școlile 
să anuleze toate sporturile sponsorizate de școală și toate cluburile de interes special după școală. 
Toate terenurile de sport au fost închise, toate activitățile de interior, cum ar fi teatre sau biblioteci, 
au fost închise și orice activitate care presupunea ca elevii să fie mai aproape de 2m unul de altul a 
fost interzisă. Anularea temporară a evenimentelor extracurriculare a constatat că studenții lipsesc de 
la socializare de la egal la egal, crescând obiceiurile leneșe și avand un declin al energiei creative 

 Beneficiile activităților extracurriculare 
 Activitățile extracurriculare oferă tuturor studenților posibilitatea de a excela într-un domeniu 

care nu implică direct academicieni. Aceste activități pot spori încrederea unui elev și pot diminua 
sentimentele anxioase cauzate de posibile cerințe academice. Activitățile în afara școlii permit, de 
asemenea, socializarea nestructurată atât de necesară pentru elevi. Mulți studenți dezvoltă prietenii 
cu colegii prin activități externe. Elevii din diferite școli dintr-o zonă se adună pentru a participa la 
activități extracurriculare și aceste oportunități oferă diversitate elevilor care pot frecventa școli cu 
diversitate limitată. Multe activități extracurriculare oferă studenților șansa de a dezvolta un sentiment 
de conducere, deoarece activitatea ar putea implica creșterea cu provocări nivelate pentru avansarea 
în cadrul acesteia. Dezvoltarea și creșterea încrederii elevilor este un alt beneficiu al activităților 
extracurriculare. 

 Conexiunile social-emoționale prin interacțiunile cu colegii și / sau antrenorii sau instructorii 
mulează și sporesc personalitatea, abilitățile de rezolvare a problemelor, opiniile personale și 
abilitățile de luare a deciziilor. 

 Adăugarea de activități extracurriculare pentru copiii de școală oferă mari beneficii pentru 
dezvoltarea unui copil bine instruit; lipsa acestor activități, chiar și temporar, poate provoca reacții 
adverse în creșterea dezvoltării unui student 

 Sfaturi pentru facilitarea activităților extracurriculare 
 Înainte de a încerca reluarea activităților extracurriculare în programul unui elev, este 

responsabilitatea școlii să construiască protocoale de siguranță pentru toți participanții și instructorii. 
Protocoalele și aplicarea protocoalelor trebuie să fie consecvente și luate în serios. Fiecare școală ar 
trebui să se adreseze departamentului local de sănătate pentru a înțelege ghidurile de carantină pentru 
expunerile la COVID-19 și / sau rezultatele pozitive ale testului COVID-19. Toate deciziile care 
implică verificarea temperaturii, acoperirea feței și cerințele de capacitate ale grupului vor varia de la 



un stat la altul. Odată ce școlile stabilesc protocoalele adecvate de siguranță a sănătății pentru elevi, 
planificarea activităților extracurriculare poate începe. 

 În spatele ecranului 
 Acum, când majoritatea studenților sunt familiarizați cu platformele virtuale de întâlnire, 

oportunitățile pentru studenți de a continua în programe de dezbatere sau programe instruite în mai 
mulți pași, cum ar fi cursuri de artă, karate sau lecții de dans, pot fi oferite printr-un ecran. 
Numeroasele aplicații de întâlnire au capacități pentru grupuri care permit instructorilor să se 
întâlnească cu grupuri mici sau cu studenți individuali și să ofere instruire personalizată. 

 Școlile ar putea găzdui, de asemenea, evenimente extrașcolare de familie pentru o comunitate 
școlară prin întâlniri virtuale, cu evenimente cum ar fi o seară de joc, meșteșuguri la scară largă sau 
o seară de talente studențești care să aducă comunitatea școlară împreună cu distracția și camaraderia. 
Aceste activități extracurriculare din spatele ecranului sunt probabil cele mai sigure atunci când 
trebuie să limitați sau să eliminați contactul cu ceilalți. 

 Sport 
 Organizarea echipelor sportive sponsorizate de școală implică protocoale obligatorii de 

siguranță a sănătății pentru participanți și antrenori. Este posibil să fie necesar un număr limitat de 
participanți, iar zilele și orele de antrenament ar putea fi ajustate pentru a reduce numărul total de 
participanți care se adună simultan. Toate școlile ar înclina mai mult spre sporturi în aer liber decât 
sporturi de interior. Sporturile de interior ar necesita multe protocoale de siguranță a sănătății. 

 Școlile elementare ar putea organiza activități sportive necompetitive, care se desfășoară numai 
în exterior, cum ar fi lecții de tenis, fotbal, baschet sau chiar karate. Lunile de toamnă și primăvară în 
majoritatea locurilor sunt de obicei cele mai bune perioade ale anului pentru activități sportive în aer 
liber. Când sosesc lunile de iarnă, școlile pot limita capacitatea și pot găzdui oportunități sportive 
necompetitive în interiorul unei săli de sport. 

 Activitățile extracurriculare sunt necesare, așteptate și valoroase pentru studenții de toate 
vârstele. Elevii au nevoie de ocazia de a obține succes în afara clasei sau de a încerca o activitate care 
stârnește interesele elevilor și poate aprinde ulterior o pasiune viitoare care ar putea inspira o carieră. 
În calitate de educatori, datorăm elevilor noștri ocazia sigură pentru activități extrașcolare chiar și în 
timpul unei pandemii. 
  



 
UTILIZAREA METODEI PROIECTULUI ÎN ACTIVITATEA CU 

ELEVII CU CES 
 

PROF. FELICIA MIHAI 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „E. GÂRLEANU” GALAȚI 

 
 Metoda proiectului este o alternativă de evaluare sumativă care oferă elevilor posibilitatea de 

a demonstra ce ştiu şi mai ales ceea ce ştiu să facă, adică să le pună în valoare anumite capacităţi.  
 În activitatea cu elevii cu CES această metodă nu se poate aplica fără o adaptare corectă la 

capacitățile psihocognitive și cele aptitudinale dar mai ales fără un sprijin masiv din partea părinților; 
de cele mai multe ori aceștia devin participanți activi la realizarea proiectului propus. 

Evaluarea prin metoda proiectului a început să fie utilizată și în scolile speciale, cu limitările și 
adaptările de rigoare. Utilizarea acestei metode este eficientă mai ales la clasele mari (clasa a VII-a 
și a VIII-a) cu elevi cu deficență mintală ușoară și/ sau moderată. Elevii devin mai implicaţi în 
procesul de învăţare, învață să colaboreze și să accepte părerile colegilor, stima de sine crește și se 
consolidează se consolidează comportamentele sociale dezirabile în raport cu cei din jur.  

Proiectele au în mod normal drept rezultat demonstrarea de către elevi a ceea ce au învăţat prin 
prezentări, redactări, demostraţii sau colecţii de imagini sau obiecte, propuneri sau chiar simulări. 
Aceste produse finale dau ocazia elevilor şi de a aduce un plus de originalitate lucrărilor, atât cât le 
permite capacitatea psihocognitivă. 

Pentru realizarea proiectelor din cadrul evaluării elevii trebuie să își asume roluri active – cel 
care rezolvă problema, cel care ia decizia, cel care efectuează investigaţii, responsabilul cu 
documentarea. Elevii cu CES au nevoie de sprijin și îndrumare suplimentară pentru a-și realiza 
sarcina de lucru iar implicarea activă a părinților este foarte importantă din acest punct de vedere. 
Profesorii trebuie însă să monitorizeze activitatea cu mult tact, astfel încât elevii să fie actorii 
principali în realizarea proiectului. Părinții, având deseori atitudini hiperprotectoare, preiau în 
totalitate sarcinile de lucru iar în această situație obiectivele urmărite nu mai sunt atinse și ca urmare 
se impune intervenția profesorului. 

 În școala specială este de dorit ca proiectul folosit in evaluare să fie realizat de o grupă de 3-5 
elevi iar durata desfăşurării să varieze de la câteva zile la câteva săptămâni. Proiectul se desfăşoară 
urmărindu-se câteva etape: 

-pregătirea proiectului - se stabilesc, împreună cu elevii și părinții, câteva repere ce au rol de 
clarificare a activității: tipul de produs final și caracteristicile sale definitorii; conținuturile vizate; 
rolul (clar) al elevilor, părinților, profesorului; resursele ce trebuie utilizate. 

- tema proiectului – este stabilită de profesor; este adecvată obiectivelor pe care proiectul şi le 
propune din perspectiva specificului disciplinei la care este utilizat. 

- identificarea şi selectarea resurselor materiale, altele decât cele suport – se realizează cu 
ajutorul părinților și sub monitorizarea profesorului. 

- modalitatea de prezentare a produsului final – este stabilită de asemenea de comun acord cu 
părinții.  
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE IN TIMPUL PANDEMIEI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAI MARIA ADRIANA 

 
 Activitățile extrascolare sunt în plus față de curriculum. Aceste activități includ sport, dans, 

teatru, artizanat sau gătit, pentru a numi câteva. Într-o situație normală, înainte de COVID-19, aceste 
activități elevi aveau loc într-un mediu școlar fără multe restricții, în special protocoale care implicau 
siguranța sănătății. 

 Provocări prezentate de COVID-19 
 Prezența COVID-19 în 2020 a adus provocări uriașe, iar profesorii s-au confruntat cu o sarcină 

gigantică de a preda printr-un ecran. Elevilor nu li s-a mai acordat atenție individuală din partea 
profesorului. 

 Zilele în fața unui dispozitiv electronic au fost lungi atât pentru profesor, cât și pentru elev, 
fără „ieșiri” sau activități extracurriculare care să elibereze stresul și anxietatea create de acest nou 
mediu de clasă. Învățarea virtuală în timpul perioadei de izolare în majoritatea tarilor a forțat școlile 
să anuleze toate evenimentele sportive si toate cluburile de interes după școală. In urma anularii 
temporare a evenimentelor extracurriculare, elevilor le-a lipsit socializarea, intensificandu-se astfel 
obiceiurile leneșe și cu un declin al energiei creative. 

 Avantajele activităților extrascolare 
 Activitățile extrascolare oferă tuturor elevilor posibilitatea de a excela într-un domeniu care nu 

implică direct academicieni. Aceste activități pot spori încrederea unui elev și pot diminua 
sentimentele anxioase cauzate de posibile cerințe academice. Activitățile în afara școlii permit, de 
asemenea, o socializare atât de necesară pentru elevi. Mulți elevi dezvoltă prietenii cu colegii prin 
activități externe. Dezvoltarea și creșterea încrederii elevilor este un alt beneficiu al activităților 
extrascolare. 

 Conexiunile social-emoționale prin interacțiunile cu colegii și / sau antrenorii sau instructorii 
modelează personalitatea unui elev, abilitățile de rezolvare a problemelor, opiniile personale și 
abilitățile de luare a deciziilor. 

 În spatele ecranului 
 Acum, că majoritatea elevilor sunt familiarizați cu platformele virtuale de întâlnire, 

oportunitățile de a participa la diverse activitati, cum ar fi cursuri de artă, karate sau lecții de dans, ar 
putea fi oferite printr-un ecran. Numeroasele aplicații de întâlnire permit instructorilor să se 
întâlnească cu grupuri mici sau cu studenți individuali și să ofere instruire personalizată. 

 Școlile ar putea găzdui, de asemenea, evenimente extrașcolare de familie pentru o comunitate 
școlară prin întâlniri virtuale, cu evenimente cum ar fi o seară de joc, meșteșuguri la scară largă sau 
un spectacol de talente. 

 Sport 
 Pentru organizarea evenimentelor sportive, este posibil să fie necesar un număr limitat de 

participanți, iar zilele și orele de antrenament ar putea fi ajustate pentru a reduce numărul total de 
participanți care se adună simultan. Școlile înclina spre sporturi în aer liber, decât sporturi de interior. 
Sporturile de interior ar necesita multe protocoale diferite de siguranță a sănătății. 

 Distanțarea socială în aer liber 
 Școlile pot organiza mici cluburi de carte pentru ca elevii să se întâlnească afară pentru a 

participa la discuții despre carte. Fiecare elev ar putea aduce un scaun de gazon și așeza într-o formație 
de cerc care să permită distantarea între elevi. O varietate de alte grupuri s-ar putea întâlni folosind 
pentru a discuta alte subiecte precum știința și istoria sau pentru a împărtăși creațiile Lego. 

 Activitățile extrascolare sunt necesare, așteptate și valoroase pentru elevii de toate vârstele. 
Acestia au nevoie sa încerce o activitati care le stârnesc interesul și pot aprinde ulterior o pasiune care 
ar putea inspira o carieră. În calitate de educatori, datorăm studenților noștri ocazia sigură pentru 
activități extrașcolare chiar și în timpul unei pandemii.  



 
IMPORTANTA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL-INSTRUMENT 

ÎN ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAI NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ODOBESCU”,  

JUD. IALOMIȚA 
 
Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din perspectiva 

exigenţelor culturale, axiologice, sociale, economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii democratice 
pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale şi integrării 
sociale şi profesionale într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor europene şi general-umane. 

Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută fără o legătură strânsă între cei trei piloni, care 
stau la baza educaţiei permanente, de calitate. Aceşti piloni sunt: şcoala, familia, comunitatea – trei 
surse principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane. Un rol anume în stabilirea 
relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură o implicare activă în 
lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, 
profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor 
educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, 
relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală – 
familie – comunitate. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, în jurul elevilor 
se creează o comunitate de suport care începe să funcţioneze. domenii, cultivarea unor atitudini de 
investigare, cercetare etc.  

Dacă tratăm procesul evaluării prin prisma activităţilor extracurriculare, nu putem să-i atribuim 
în totalitate caracteristicile specifice unei situaţii educative din cadrul formal.Aceasta pentru că nu 
vorbim de operaţii specifice ale procesului evaluativ şi uneori, nici de o metodologie aferentă. 

Trebuie să punctăm ideea că evaluarea activităţilor extracurriculare se identifică cu 
aspectele particulare ale evaluării formative şi, mai mult, a celei formatoare. 

Principalele caracteristici ale evaluării formative sunt următoarele: 
- evaluarea devine o componentă firească a activităţii educaţionale; 
- intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare; 
- informează elevul şi profesorul asupra gradului de stăpânire a obiectivelor; 
- permite profesorului şi elevului să determine dacă acesta din urmă posedă achiziţiile 

necesare pentru a aborda viitoarele sarcini de învăţare; 
- permite adaptarea activităţilor de învăţare la necesităţile elevilor; are ca scop facilitarea 

depăşirii dificultăţilor de învăţare ale elevilor; 
- este o evaluare internă continuă, analitică şi centrată mai mult pe cel ce învaţă decât pe 

produsul finit; 
- acest tip de evaluare devine util atât pentru elev, cât şi pentru profesor. 
Un succes mai mare în îndeplinirea misiunii instituției. Marketingul oferă instrumentele pentru 

a compara ceea ce instituția face actualmente cu misiunea și obiectivele stabilite. Analize atente, 
detaliate sunt baza pentru programe care sa se adreseze problemelor reale  

Marketingul contribuie la identificarea problemelor și la planificarea răspunsurilor. 
Crește satisfacția publicului și a pieței servite. Daca instituția eșuează în dezvoltarea de 

programe satisfăcătoare pentru nevoile elevilor, donatorilor, finanțatorilor și altor persoane implicate, 
impresiile negative și reducerea întrărilor de fonduri vor avea efecte negative. 

Îmbunătățește atragerea resurselor de pe piața. în încercarea de a-și satisface clienții,  
Creșterea eficienței acțiunii pe piață. Marketingul accentuează rolul managementului și 

coordonării dezvoltării programelor, formării prețurilor, comunicațiilor și distribuției. Multe instituții 



iau decizii fără a lua în considerare legăturile cu piața, de aici rezultând costuri mai mari pentru același 
rezultat.  

Stagiile în evolutia marketingului educational pot fi caracterizate astfel: 
➢ Marketingul nu este necesar. Multeinstituții educaționaleau presupus ca valoarea educației 

este evidenta și cei care vor dori aceasta se vor înscrie la școala. 
➢ Marketingul ca promovare.școlileau văzut ca nu reușeau sa atragăsuficienți elevi, studenți. 

Atunci au presupus ca potențialii elevi nu știau despre școala sau nu aveau suficienta motivație. școlile 
active au pornit în atragerea elevilor prin activități de recrutare. 

➢ Marketingul ca segmentare și cercetare a pieței. Cele mai avansateșcoli au început 
sarealizeze ca resursele serviciului proaspăt format ar fi mai bine utilizate daca ar putea fi direcționate 
spre cele mai atractive prospectări.  

➢ Marketingul ca poziționare. Multe școli și-au intensificat activitățile de 
promovareșicercetare, punând astfel bazele competiției. Unele au început sa înțeleagă importanta 
diferențierii. Ele au realizat ca nu pot oferi toate tipurile de programe și sa rămână și cele mai bune 
școli. 

➢ Marketingul ca planificare strategica. Uneleșcoli sunt preocupate sa facă fațănunumai 
competiției, ci și schimbărilor din economie, demografie, valori și alte zone care nu sunt sub directa 
influență a școlii. 

Marketing înseamnă cooptarea managementului. Unele școli au înțeles căserviciul 
deadmitere este doar o parte a „unei picturi vaste", numita marketing. Atragerea elevilor, procesarea 
candidaturilor, admiterea și integrarea lor sunt activități foarte importante. Nevoia de marketing și 
relații cu publicul 

Cadrele didactice bune dintr-o școala au de regula, și flerul marketingului, pentru ca ei fac 
marketing în orice moment al muncii lor.Marketingul este, de fapt, procesul de management 
responsabil pentru identificarea, anticiparea și satisfacerea cerințelor consumatorului într-un mod 
profitabil. 

În ceea ce privește marketingul întregii școli, acest proces mai întâi identifica și apoi satisface 
nevoile consumatorilor care, în sens larg, include nu numai elevul, dar și părinții și comunitatea 
locala. Termenul „profitabil" din definiție semnifică importanța obiectivului de a atrage elevi și de a 
avea o buna reputație în arealul unde își desfășoară activitatea. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a 
copilului.Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față 
de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

- au rol complementar celui al școlii; 
- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 



Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 

noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie unmijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
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ACTIVITATI EXTRACURRICULARE ADAPTATE LA PANDEMIE 

 
 AUTOR: MIHAILA AMALIA 

 
 Acţiunile extraşcolare vizează, de regulă, acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învăţare-evaluare. Aria lor e dificil de delimitat. Ele sunt diverse şi se concretizează în vizite 
la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, vizionarea emisiunilor muzicale, 
de teatru de copii, distractive sau sportive, excursii. 

 Oamenii de ştiință susţin că activităţile extraşcolare sunt importante pentru copil, ele contribuie 
la lărgirea orizontului cultural din domenii variate, la formarea unei atitu- dini pozitive faţă de 
învăţătură, la dezvoltarea unor deprinderi practice variate. 

 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

 Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 Acţiunea „Iepuraşul in pandemie”, activitate desfăşurată pe ateliere de lucru cu părinții in 
online: decorare de ouă şi confecţionare de suporturi pentru ouă pictate a fost planificată ca urmare a 
sugestiilor părinţilor şi a dorinţei copiilor de a cunoaşte cum se lucrează în echipă cu părinţii, de a 
socializa cu adulţii, de a-i disciplina şi de a-i pregăti pentru a deveni adevărate valori ale societăţii. 

 Având ȋn vedere că lucrez in Centrul Ṣcolar pentru Educație Incluzivă cu elevi cu dizabilități, 
activitățile ȋn online se desfăşoară cu o oarecare greutate. Ḯn acest sens, ȋncercând să ne adaptăm 
condițiilor de pandemie, am propus, ca primă activitate ȋn cadrul atlelierului „Iepuraşul in pandemie”, 
părinții au fost rugați să le citească „Legenda ouălor roşii” dupa care am purtat o discutie pe marginea 
legendei. Ḯn continuare, am purtat o conversație, pe baza unor imagini, pe tema :” Cum se pregătesc 
gospodinele pentru sărbătoare?” 

 In continuare, ne jucăm cu o reetă de cozonac: se prezintă o planşă cu mai multe imagini are 
reprezinta ingredientele necesare gatirii unui cozonac ! Ca sarcină delucru : gasirea ingredientelor 
necesare gatirii cozonacului, se decupează si se lipesc pe plansa! La fel se  

procedeaza si cu reteta de drob! 

 
 Continuând cu altă activitate, părinții alături de copii, vopsesc oua! Fiecare ȋşi aduce contribuția 

ȋn felul său! După activitatea practică, am propus o altă activitate „Ouă încondeiate”(lipire, ornare), 
in care, copiii alături de părinți decupează, ornează ouălele dupa imaginația fiecăruia. 

 
 Prin aceste activități urmărim ca elevii sa participe la activitatile de grup, inclusiv la activitatile 

de joc, atât ca vorbitor cat si ca auditor ; să ȋnțeleagă si să transmită mesaje simple, să reacționeze la 



acestea ; să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia si să demonstreze ca l-a ȋnțeles ; să-şi 
imbogățească vocabularul activ si pasiv pe baza experienței, activității personale si a relațiilor cu 
ceilalți si simultan să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical ; să fie capabil să 
creeze el insuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv 
elemente expresive. 

 Sarbatorile sunt un prilej de bucurie, de impacare sufleteasca, lumina sfanta din noaptea Invierii 
Mantuitorului calauzindu-ne spre o viata mai buna, lipsita de griji. Copiii iubesc această sărbatoare 
nu pentru latura ei religioasa, ci pentru latura laica - venirea iepurasului cu cadouri si de aceea cu 
ajutorul parintilor vom incerca sa sadim in sufletele lor iubire pentru Dumnezeu si semeni Implicarea 
copiilor in derularea acestei ativități va conduce la conştientizarea faptului ca tradițiile trebuie pastrate 
si transmise mai departe. 

  
  



 
PARTENERIATUL CU PARINTII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITATILOR EDUCATIVE 
 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR MIHAILESCU CRISTINA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,JUNIOR” SLOBOZIA, 

JUD. IALOMITA 
 
 Gradinita si familia sunt doi factori primordiali in educatia copiilor cand se fac primii pasi in 

viata. Acum se pun bazele unei personalitati care mai tarziu va fi parte integranta a unei societati a 
carei cerinte se diversifica in permanenta. Gradinita trebuie sa gaseasca o punte de legatura cu familia, 
prezentand parintilor noi cai spre educatie in beneficiul copiilor. 

 Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu intrebari si cereri ale familiei care 
exprima dorinta de a detine in continuare controlul situatiei, fiind ocrotitori, grijulii, uneori marcandu-
se prin impulsul de a verifica toti factorii care actioneaza asupra copiilor lor: de la conditiile materiale, 
la modul in care personalul relationeaza cu cei mici. Orice modificari in comportamentul copiilor, cu 
exceptia celor absolut pozitive, devin pentru unii parinti motive de ingrijorare, de suspiciune si ridica 
semne de intrebare referitoare la influentele din gradinita. Pe de alta parte, cadrele didactice au nevoie, 
oricum, de sprijinul familiei copiilor, atat pentru a prelua si dezvolta directiile de actiune formativ-
educative pe care le antreneaza institutional, cat si de a gasi rezolvari concrete la necesitati de diverse 
categorii: financiare, practic-aplicative, organizationale sau logistice. 

 Toate aceste motivatii conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare 
sustinuta a familiei, iar programul educativ sa fie cunoscut si inteles de catre parinti si realizat printr-
o colaborare stransa intre institutia familiala si cea prescolara. 

 Este important ca in cadrul parteneriatului sa fie vizate si indeplinite o serie de obiective: 
 Privind educatoarele: 
- sa informeze parintii privitor la standardele de crestere si dezvoltare ale copiilor in functie 

de particularitatile de varsta si individuale; 
- sa expuna parintilor scopul si continutul programului educativ desfasurat in gradinita; 
- sa acorde consiliere individuala si in grup pe teme de educatie in familie si in institutia 

prescolara. 
 Privind parintii: 
- sa participe activ in cadrul parteneriatului familie-institutia prescolara cat si la alte activitati 

organizate in gradinita;  
- sa informeze educatoarele privind comportamentul copiilor in familie si societate; 
- sa continue in familie programul educational propus de institutia prescolara, imbinand 

armonios atitudinea permisiva cu exigenta.  
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

 P.I.P MIHĂILESCU SILVIA 
 ȘCOALA GIMN. NR. 40 ‚‚AUREL VLAICU” CONSTANȚA 

 
Învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat. Încă de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează cunoştinţe pe care le pun în contact direct cu obiectele, lucrurile, 
fenomenele din natură. 

 În cadrul desfăşurării activităţilor extracurriculare, elevii sunt activi, entuziasmaţi, participă 
într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire.Datorită acestora, ei pot să se 
exprime liber, fără teama de a primi un calificativ bun sau rău, sunt îndrumaţi să dobândească o 
gândire independentă, toleranţa de ideile noi, capacitatea de a descoperi şi rezolva diferite probleme. 
Totodată, li se dezvoltă simţul practic, estetic, dragostea pentru artă, istorie, neam, operaţional şi se 
autodisciplinează. 

 Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, serbări 
şcolare pe diverse teme, excursii, vizite, cercuri pe diferite discipline sau literare, concursuri, întreceri 
sportive, vizionarea de emisiuni muzicale, teatru de copii. 

 Serbarea şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea 
evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. 

 
 Spectacolele reprezintă o formă de activitate extracurriculară prin care elevul face cunoştinţă 

cu lumea artei, frumosului, esteticului; constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, apelând 
în permanenţă la afectivitatea lui.  

 Activitatile comune părinte/bunici- copii sunt activități foarte mult îndrăgite de copii, oferă 
părinților posibilitatea de a petrece timp de calitate împreună cu copiii, de a descoperi aptitudini și 
deprinderi, pasiuni comune.  

 
 



 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. 

 În condițiile pandemiei actuale, locul activitatilor extrașcolare desfășurate împreună cu părinții, 
în aer liber, efectuând vizite, explorând mediul înconjurător a fost luat de activitățile online, tururi 
virtuale ale unor muzee, vizionarea unor filme și spectacole de teatru, desfășurarea unor activități în 
casă împreună cu părinții și bunicii. Am prezentat mai jos tematica activităților desfășurate în Școala 
altfel, în perioada 7-11 decembrie 2020. Copiii au fost încântați de activitățile propuse totuși, a lipsit 
interacțiunea cu alte persoane, dialogul, bucuria de a fi impreună cu colegii și persoane noi, 
posibilitatea de a explora și experimenta noi experiențe, de a împărtăși în direct impresii, păreri, 
concluzii. 

„Hai la film! ” 
 Îți propun să vizionăm un film minunat pentru copii „Fetița cu chibrituri”, ecranizare 

după povestirea “Fetița cu chibrituri”, scrisă de Hans Christian Andersen.  
https://www.youtube.com/watch?v=unRnP_ay4BI ,, Fetița cu chibrituri,,  
Dă-mi un mesaj vocal și spune-mi cum ți s-a părut filmul sau desenează o scenă din 

film!  
,, Călător în țara lui Moș Crăciun,,  
https://www.youtube.com/watch?v=gVyCGe97krs 
Trimite -mi poze cu obiective turistice vizitate, desene, compuneri 
Vizită la Fabrica de globulețe 
Astăzi vom vizita Fabrica de globulețe de la Curtea de Argeș 
https://www.youtube.com/watch?v=vj-aKjcyIu8 
Trimite-mi poze cu globulețe pictate de tine! 
Spiridușii Moșului 
Provocarea de astăzi este să îi ajutăm pe spiriduși să confecționeze ornamente pentru 

bradul de Crăciun. 
Aștept fotografii cu podoabele realizate! 
,, Colinde, colinde, e vremea colindelor!,, - șezătoare 
Azi vei fi un mic artist: cei cânta colinde, vei recita poezii, vei asculta povești despre 

Nașterea Domnului 
https://www.youtube.com/watch?v=cp8J0hFqxuc 
Trimite-mi o fotografie cu tine și familia ta împodobind bradul de Crăciun!  

 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

 
Bibliografie: 
1) Cernea, M., Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ în înv. primar, Ed. Discipol, București; 
2) Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar”, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
  

https://www.youtube.com/watch?v=unRnP_ay4BI
https://www.youtube.com/watch?v=gVyCGe97krs
https://www.youtube.com/watch?v=vj-aKjcyIu8
https://www.youtube.com/watch?v=cp8J0hFqxuc
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 Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’ fizice şi spirituale a ,, puiului de om’’. Doar ,, zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul 
şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri.  

 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate 
de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei 
de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

 Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu 
activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii 
întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. Activitățile extrașcolare ocupă un loc 
important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul 
cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. 
De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică 
a elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. 

 Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc.  

 Caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:  
• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

 • au rol complementar celui al școlii;  



• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală- familie- comunitate;  

• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
 Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți.  

 O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la 
bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în 
mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale. 

 Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 
prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor 
despre acestea. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice 
ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

 Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste 
domenii de activitate. Excursiile școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. Serbările școlare marchează 
evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în dezvoltarea artistică a copiilor 
dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Am realizat astfel de activități cu ocazia 
zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se 
exprima liber oral, în scris sau prin muzică. Concursurile sunt forme competiţionale de activitate 
extraşcolară, organizate pe diferite teme.  

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.  

 Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele 
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 



 Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi . Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. 
Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  

 Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale 
și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod 
de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. Activitățile extrașcolare 
dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se 
astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

 În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. „Să nu-
i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și 
nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori). 
  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEII” GIURGIU 
PROF. PTR. INV. PREȘCOLAR MIHALACHE MARIA VERONICA 

 
Activitățile extrașcolare reprezintă o latură importantă a învățământului indiferent de nivelul la 

care se află acesta ( preșcolar, primar, gimnazial sau liceal). Atunci când vorbim despre educație 
multe persoane se gândesc strict la activitățile educaționale desfățurate în cadrul unei instituții de 
învățământ respectând o programă și alte documente educaționale necesare actului de predare – 
învățare. În contextul actual educația trece dincolo de aceste limite și ne îndrumă sau mai bine zis ne 
încurajează să desfășurăm activități mai puțin riguroase și mult mai atractive pentru preșcolari/ elevi. 
Din această categorie fac parte activitățile extrașcolare care permit o anumită lejeritate și un grad mai 
mare de apropiere. Ei bine, această apropiere este greu de realizat în contextul pandemic, ma refer 
strict la apropierea fizică, la realizarea de activități într-un număr mare de persoane. Așadar, ne 
adaptăm sau cel puțin încercăm să ne adaptăm și căutăm soluții pentru a putea realiza activități 
extrașcolare, dar respectând măsurile de prevenire a infectării cu virusul SARS – COV 2.  

Putem opta pentru realizarea de activități extrașcolare în aer liber – ateliere de pictură care se 
pot realiza într-un parc respectând astfel distanța optimă ( un simplu exemplu) sau activități pe care 
fiecare să le desfășoare în cadrul mediului familial, iar mai apoi să se colecteze materialele în format 
electronic și să se realizeze un colaj. Copiii pot fi filmați în timp ce desfășoara diverse activități – 
poate fi vorba despre un experiment pe care fiecare să îl realizeze, prezentându-l și încercând să 
explice în câteva cuvinte ceea ce a observat. Astfel, fiecare îți exprimă propiile opinii. Toate aceste 
filmulețe sunt stranse într-un colaj realizat de cadrul didactic coordonator și încărcate pentru ca toți 
să poata avea acces la el și a putea viziona modul de desfășurare și de abordare utilizat de colegi, 
ajungându-se astfel la învățarea prin schimbul de experiență. 

Am oferit doar simple exemple, dar ceea ce vreau să aduc în prim plan este importanța pe care 
o au aceste activități extrașcolare în viața elevilor, mai ales în această perioadă în care activitățile de 
grup sunt tot mai greu de realizat, în care totul se desfășoară mai mult on-line, chiar și școala care 
ajută la buna dezvoltare și la realizarea unor conexiuni între copii, între oameni. Este important să 
realizăm cât de multe activități extrașcolare sunt posibile pentru a menține această legătură între 
oameni și a dezvolta latura umană. Cred că putem lua din toată această pandemie partea ei bună – 
mai mult timp petrecut în sânut familiei, mai mult timp de petrecut cu proprii copii. Să încercăm să 
realizăm cât mai multe activități de familiei. Cadrele didactice pot propune activități extrașcolare de 
familiei, care să îi implice atât pe cei mici, cât și pe frații, surorile și părinții acestora, aducând în 
atenție importanța timpului petrecut cu cei dragi. Este foarte important, mai ales la vârste fragede, să 
petrecem cât mai mult timp cu cel mic și astfel, să îi aratăm statutul și importanța lui în familie. 
Părinții trebuie să învețe să îi integreze pe cei mici în activitățile casnice, nu să îi îndepărteze. Chiar 
dacă sunt mici și ei pot ajuta cu activități potrivite vârstei lor. Este foarte important pentru dezvoltarea 
copilului să petreacă cât mai mult timp cu părinții și frații/ surorile, iar dacă timpul petrecut este unul 
și de calitate, adică realizează ceva împreună cu aceștia, atunci copilul se va dezvolta armonios 
intelectual și emoțional.  

Mă gândesc la perioada care tocmai a trecut – cea a sărbătorilor pascale. Copiii au avut ocazia 
să își ajute mamele în bucătărie pentru a realiza cele mai frumoase ouă încondeiate, cele mai bune 
bucate, dar și cele mai interesante decorațiuni cu motive pascale. Acestea sunt exemple de activități 
extrașcolare realizare într-o perioadă specială, respectiv în perioada pandemiei. Copiii și-au putut 
dezvolta capacitățile artistice, dar și partea sentimentală – pentru ei este important faptul că își pot 
ajuta părinții în activitățile casnice ( mă refer cu precădere la preșcolari care simt atât de tare nevoia 
timpului petrecut cu părinții). Bineînțeles că acesta este doar un exemplu, dar dacă ne dorim cu 



adevărat putem găsi activități potrivite de realizat împreună cu cei mici în fiecare zi, nu doar la „ocazii 
speciale”.  

Concluzionând, activitățile extrașcolare își au un rol bine definit și mai ales în această perioadă 
a pandemiei în care copiilor le este atât de greu să înțeleagă și să mențină distanța. Este bine ca 
profesorii să încurajeze realizarea de activități extrașcolare, mai ales cele desfășurate împreună cu 
membrii familiei. Dacă timpul permite atunci se pot organiza și jocuri, concursuri cu mai mulți copii, 
scopul lor fiind unul educativ. În contextul actual trebuie să dam dovadă de foarte multă creativitatea 
pentru a putea realiza activități extrașcolare cât mai atractive și mai motivaționale, care totodată să 
dezvolte priceperile și deprinderile, bagajul de cunoștințe al preșcolarilor, elevilor.  
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROFESOR MIHALCEA MARIANA  
ŞC. GIMN. NR. 33 ANGHEL SALIGNY  

LOC. CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, nu epuizează sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa 
capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 
acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. Aici, copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse 
abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile 
extracurriculare sunt și extrașcolare și se urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

 În perioada de pandemie, aceste activitățile s-au mutat exclusiv în online, iar școala vine în 
ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile online, 
urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital 
și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 
i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

 În ultimul timp, educația digitală a devenit una dintre preocupările prioritare ale învățământului 
românesc, prin impunerea alfabetizării și a comunicării digitale pentru orice participant la procesul 
instructiv-educativ. Integrarea și utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în procesul educațional nu 
mai este văzută ca o mișcare avangardistă, ci ca o necesitate.  

 În perioada de izolare, copii pot explorarea în online, alături de profesori, care adaptează 
curricula pentru noul format, cunoștințe despre importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu 
zi de la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente.  

 Această pandemie ne determină pe toți să răspundem multor provocări pe toate planurile 
profesional, familial. Ea a accelerat ritmul de adoptare a noilor tehnologii, și a normalizat folosirea și 
siguranța Internetului pentru activități ce înainte necesitau interacțiune, și va crește considerabil 
durata de timp petrecută online.  

 Profesorii de la clasă, pot organiza diverse cursuri tematice pe domenii diferite, pentru o bună 
susținere a copiii în dezvoltarea lor emoțională. Cursurile de arte îi stimulează empatia, abilitățile de 
comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai 
bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. În acest fel, are șansa de a învăța să se exprime 
în orice formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. 

 Activitățile extrașcolare de turism virtual îl ajută pe copilul să-și îmbogățească cunoștințele 
despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, pot 
alege să viziteze în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis 



porțile” în această perioadă, în online. Această activitate online interactivă, poate explora un muzeu 
nou sau o grădină zoologică și astfel această “excursie virtuală” devine educativă.  

 Activități extrașcolare care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde 
nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase 
de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să 
se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța 
să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ. 

 Activități extrașcolare prin cursurile de improvizație ajută copii : prin exerciții de vorbire și 
prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul improvizator învăță să 
rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare 
și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou. Toate aceste abilități deprinse 
în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față facă provocărilor mult mai bine în 
orice împrejurare nouă.  

 În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 
Bibliografie : 
* Bruner, J. S., Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. MIHALCEA RAMONA  
G.P.P. NR. 28, ORADEA 

 
 O dată cu sosirea pandemiei la nivel internațional, viața noastră, a tuturor s-a schimbat brusc. 

Școala, gradinița ONLINE a venit ca un ,,șoc’’ în luna martie a anului 2020. Nimeni nu era pregătit 
emoțional și profesional pentru această schimbare, însă școala, educația copiilor nu putea fi întreruptă.  

 Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și schimbări, majoritatea unităților de învățământ 
s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, fiind un prim pas spre școala viitorului, 
școala online. Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut 
destul de brusc și am fost nevoiți să ne adaptăm noilor situații. Sunt profesor învatamant preșcolar, 
iar când s-a impus situația predării online am crezut că nu mă voi putea adapta, având în vedere că 
nu sunt o iubitoare a tehnologiei și nici nu dețin competențe digitale care să-mi faciliteze desfășurarea 
activității. Personal, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de 
învățare, apoi a trebuit să-i ajut pe părinții copiilor.  

Din dorința de a evolua, de a transmite copiilor conținut informațional nou, am ales să particip 
la programe de formare profesională, să mă documentez, să mă înscriu în forumuri de discuții pe teme 
de interes școlar, să accesez materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd -uri 
interactive, să descarc materiale didactice găsite pe diferite site -uri educaționale), să parcurg etapele 
necesare dezvoltării personale, care să ușureze munca didactică. În activitatea desfășurată, am folosit 
calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Așa, încet, împreună cu părinții, ne-am 
adaptat la învățământul online, încercând să fiu cât mai creativă și mai ales flexibilă cu programul și 
cu nevoile copiilor și părinților lor. Având în vedere faptul că copiii sunt mici, au avut nevoie de 
sprijinul permanent al părinților în cadrul activităților. Am creat intervale flexibile de timp pentru 
copii și părinți, am realizat înregistrări ale unor activități, am susținut lecții interactive pe platforma 
de învățare, le-am dat foarte multe provocări practice și am învățat și eu, ca profesor, foarte multe 
lucruri noi. Am încercat să iau feedback de la părinți și de la copii și să construiesc relația între cadru 
didactic și elev, care are un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost 
activitățile interactive, în care am putut să ne vedem, să comunicăm. Predarea online înseamnă 
interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim învățarea și să 
ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă. 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă.În învățământul preșcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect socio-
afectiv, fizic, intellectual, dar și pentru o mai bună integrare socială.  

Activitățile extracurriculare nu sunt impuse prin programă, ci alese în funcție de nevoile copiilor 
și vin precum o continuitate a activităților didactice. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, 
voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate.În 
perioada activitații online am descoperit alte variante de realizare a activităților extrașcolare: 

-sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din grupa de copii; 
- vizionarea online în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi(am trimis link cu invitație); 
-excursie virtuală la Legoland(am trimis link cu invitație); 
-activități de protecție a mediului-plantăm o floare sau un copăcel; 
- activități desfășurate cu ocazia zilei de 1 Decembrie; 
-atelier de creație artistică-pictură pe lemn sau pe sticlă; 
- activități gospodarești-animale din fructe, sandwich sănătos. 



 Pe baza poeziilor, cântecelelor înregistrate și trimise de către copii s-au realizat concursuri la 
nivelul grupei, activitățile plastice și practice s-au finalizat cu poze trimise în scopul realizării unei 
expoziții virtuale. Activitățile extrașcolare s-au dovedit plăcute și benefice asupra dezvoltării copiilor, 
atât din punct de vedere cognitiv, cât și socio-emoțional. 
  



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE, CULTURALE, ȘI 

RECREATIVE ȘI CORELAREA ACESTORA ÎN FORMAREA ȘI 
DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI INTELECTUALE 

 
MIHEȚ ANCUȚA-FLORENTINA 

SCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD 
 
„În cercetarea fenomenelor intelectuale trebuie să se evite aprecierile izolate asupra unor 

procese psihice, capacități sau competențe. Caracterul de unitate al vieții psihice, interdependența, 
existența între diferite variabile care alcătuiesc fondul psihologic al persoanei, dobândirea 
semnificației reale a unei conduite, prin raportarea la factorii generali ai personalității impun 
necesitatea de a porni de la personalitatea ideală spre variabilele individualizate”. 

Aprecierea nivelului de dezvoltare intelectuală trebuie să țină cont de întreaga activitate a 
copilului, tânărului sau adultului. Spunem despre un copil că are un factor de inteligență ridicat atunci 
când are rezultate foarte bune la învățătură dar și în activitate de cerc științific sau tehnic când are 
rezultate deosebite în anumite domenii artistice ( muzică, pictură, sculptură, teatru) pentru că 
privindu-l în ansamblu și analizându-i acele capacități care dau valoare „inteligenței” putem face 
această remarcă. Într-un anumit fel atunci când vorbim de maturitate intelectuală ne referim la 
rezultatele de excepție ale unui copil olimpic sau la rezultatele activității de cerc sau artistice. 

Și alte procese psihice sunt conturate mai precis prin activitățile extrașcolare, culturale sau 
recreative. Vorbind de afectivitate(sentimente, emoții, pasiuni ) în mod preponderent le observăm 
mai puțin la lecții și mai mult în activitățile culturale, artistice, cercuri de pictură, grup artistic muzical, 
grup folcloric, forme de activitate în care emoțiile sufletești, artistice sunt mult mai puternice și mai 
ușor de remarcat. Emoția personală a unui interpret din ansamblul folcloric iese în evidență prin 
comportamentul lui pe scenă dar și prin reacția la aplauzele publicului. Bineânțeles că niște recenzii 
sau articole laudative din presă pot să prelungească emoțiile și bucuria succesului prin activitatea 
respectivă. 

Putem vorbi de sentimentul valorii personale, atunci când pictura unui elev este apreciată la un 
concurs de pictură. Premierea unui recitator la un concurs de poezie îl face să-și autoaprecieze 
valoarea personală. O interpretare muzicală clasificată cu premiu asigură o valoare personală sau de 
grup. 

Vorbind de emotivitate și în contradicție cu timiditatea ajungem iarăși la două stări psihice pe 
care le întâlnim în școală. Dar timiditatea și apoi emotivitatea sunt mult mai ușor de stăpânit prin 
acivitățile culturale. Participând la mai multe spectacole artistice, în mai multe medii, orice copil 
emotiv învață să-și stăpânească emoțiile și să trăiască bucuria spectacolului tot mai puternic.  

Capacitățile și aptitudinile intelectuale sunt pregnant vizibile în activitățile școlare, dar și în cele 
extrașcolare sau cultural, recreative și sportive. Rezultatele de excepție din cercurile de matematică 
sau tehnice, pictură sau muzicale, întrunesc acele atribute ale unor capacități și competențe de 
excepție a copiilor care le obțin. 

Subliniam anterior că școala impune, sau cel puțin încearcă modelarea tuturor copiilor după un 
portret uman, ideal, lucru greu realizabil datorită diverselor structuri anatomo-fiziologice și psihice 
ale persoanei umane. 

Activitățile cultural artistice și cele recreative dau posibilitatea fiecărui copil să activeze acolo 
unde are capacități și competențe speciale, în majoritatea cazurilor grupurile care activează, fiind 
grupuri omogene(calități, aptitudini, pasiuni, talent). Activând în astfel de grupuri omogene purtate 
de interese comune nivelul de satisfacție personală și de grup sunt mult mai mari. Este adevărat că 
uneori activând în cercuri artistice sau plastice, participând la diferite concursuri și obținând anumite 
premii, nivelul de clasificare determină și un nivel de aspirație al copilului, tânărului sau maturului. 
Va dori permanent sau etapizat să se autodepășească să ajungă mai sus pe scara valorică și să-și 
câștige un prestigiu cât mai înalt. 



Activitățile culturale sau cele de cerc de specialitate, cultivă forța psihică pentru a ajunge la 
anumite rezultate. Alte calități psihice vizează mobilitatea sau echilibrul și sunt puse în evidență tot 
în cadrul acestor activități extracurriculare. 

Fondul trăsăturilor pozitive de caracter include și însușiri precum disciplina, ordinea, plăcerea 
de a munci, răbdarea, calmul, prudența, curajul, inițiativa, perseverența și continuitatea efortului. Am 
punctat o gamă largă de trăsături de voință și caracter care sunt formate și cultivate prin activitățile 
extrașcolare și cultural-recreative. 

Voi mai puncta unele capacități și competențe la capitolul „Forme ale activității cultural- 
recreative”, considerându-le nu numai generale dar și specifice fiecărui gen de activitate. 

„ Contextul socio-economic al societății contemporane face ca familia, părinții copiilor să fie 
din ce în ce mai implicați în activități economice și sociale. De aceea aducem argumente că este 
imperios necesar ca educația să se continue și dincolo de porțile instituțiilor abilitate sub conducerea 
unor persoane responsabile și specializate. Petrecerea timpului liber de către copii, în alte instituții 
decât școala : în cluburi ale copiilor, în cluburi sportive, în biblioteci, în săli de spectacole, în tabere 
specializate aduce cu sine o formare a educatului spre comportamentul social adecvat. Alimentându-
se din informațiile, ideile, opțiunile, etc., vehiculate de aceste instituții, individul își formează treptat 
un instrument de percepție și interpretare a mediului, o modalitate de a gândi practic lumea, de a 
recunoaște și stăpâni contextul social, de a elabora mental realitatea, transformând obiectele sociale 
(persoane, contexte, situații) în categorii simbolice (valori, credințe, ideologii). 
  



 
TURIST VIRTUAL ÎN LUMEA LARGĂ 

 
PROF. LUMINIȚA MIHOC,  

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” PETROȘANI 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învătăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 Activitățile „de după ore”, chiar și pe calculator, sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, 
cu atât mai mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai… interesanta viață de familie. În cazul 
unui astfel de tânăr, activitățile extracurriculare sunt binevenite, deoarece îi pot schimba optica asupra 
vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă nu are „mentorul”, persoana care să îl ghideze, 
tânărul va căuta unul in exterior, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un 
îndrumător.  

 Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe copil mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută copilul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și 
facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai 
mult cu cât trăim într-o lume dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și 
internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor în niște persoane incapabile 
de a se controla comportamental, emoțional. 

 Educatia extracurriculara isi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor . 
Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea comportamentului 
creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de 
cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 
şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare, dupa cum 
stim, se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul 
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

 Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, 
oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, 
deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare, fie ele si online, dacă sunt bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 
Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. 

 Exemple de activități extrașcolare online:  
-vizionarea de filme artistice și emisiuni muzicale; 
-concursuri pe diverse teme; 
-vizite virtuale la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale. 
 O astfel de activitate extrașcolară online am desfășurat și noi cu clasa, în cadrul săptămânii 

„Școala Altfel”. Titlul activității a fost „Turist virtual în lumea largă” – fiecare elev și-a ales o țară pe 
care a vizitat-o sau și-ar dori să o viziteze și, după o documentare prealabilă, a realizat o prezentare 
Power Point cu informații și poze ale orașelor mai importante, obiectivelor turistice mai importante, 



obiceiuri și activitatea unor personalități din lumea științei și a culturii din țara respectivă. Elevii, nu 
numai că au dovedit competențe digitale deosebite în acest domeniu, dar au găsit o mulțime de 
informații utile activitații de învățare pentru viitor. 

 Fundalul sonor al prezentării a fost o melodie reprezentativă pentru țara respectivă. Astfel, am 
devenit cu toții, turiști pentru o zi, chiar dacă doar virtual... Chiar si online, prezentările au fost reale 
surse de cultura generală pentru toți., ne-au trezit setea de cunoastere si…dorul calatoriei. 

 Cu această ocazie am observat că succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, și îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
  



 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

PROF. INV. PRESCOLAR MIHUȚA DORINA MARIANA 
 
,, Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde 

de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de 
furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, 
când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Pornind de la acest citat, preluat de la psihologul Irina 
Petrea, doresc să afirm că cel mai important “ grădinar” este familia, urmată, îndeaproape, de școală.  

Prin urmare, una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative 
desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor 
educativi: şcoală, familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în 
mod covârşitor devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate 
face abstracţie de rosturile familiei în această comuniune. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să 
găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, 
să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor 
le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât 
şi un climat familial, afectiv şi moral. 

Acum, fiind într-o situație aparte din toate punctele de vedere, iar sistemul de învățamânt a 
cunoscut și modalitatea de învățare online, sincron si asincorn, parteneriatul cu părinții atinge un 
punct culminant, în care se solicită sprijinul părinților, iar aceștia sunt implicați direct în activitatea 
de învățare, acest lucru fiind indispensabil cel puțin la nivelul învățământului preșcolar. 

Deci, spre binele si folosul copilului și, implicit, a societătii, deoarece copilul de azi va fi adultul 
de mâine, parteneriatul cu părinții trebuie să funcționeze “ ca pe roate” indiferent de situația locală, 
națională sau internațională și să ajute copilul să se adapteze la nou. 
  



ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI 
TRADIȚIONAL : IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

REALIZATE ÎN PANDEMIE 
OPINII PERSONALE DIN EXPERIENȚE 

 
PROF. MÎINEA CRISTINA MIINEA 

 SPECIALITATEA: FIZICĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” BUCUREȘTI 

 
„Nu avem nevoie de o listă de bine și rău, de table cu ce avem voie să facem și ce nu: avem 

nevoie de cărți, de timp și de tăcere. „Nu ai voie să…” e curând uitat, dar „A fost odată ca 
niciodată” dăinuie pentru totdeauna” – Philip Pullman 

 La fizică, în clasa aVI-a, în primele ore ale acestei materii noi pentru elevi, se vorbește despre 
corpuri- sisteme fizice și modul în care sunt percepute și deci descrise ele. Ca formă de manifestatre 
a materiei, corpurile sunt percepute cu ajutorul simțurilor, spre deosebire de cealaltă formă de 
existență a materiei- câmpul- care poate fi perceput prin efectele produse. Cât de importante sunt 
simțurile și faptul că ele se completează reciproc! Într-o emisiune de pe Da Vinci Learning (post TV) 
s-a realizat un experiment de identificare a unor arome de bomboane numai prin gust ( nu și prin 
miros) și nu au reușit să identifice despre ce arome este vorba! Să auzi, să vezi, să miroși, să guști, să 
palpezi, adică să simți! Pare banal, într-o lume care parcă nu mai are timp să simtă, să empatizeze cu 
ce este în jur, din cauza vitezei cu care (ne) trece timpul, viața! Cum ar spune un ”contemporan” al 
nostru: „simț enorm și văz monstruos”.Iar de mai bine de un an, „simțim” prin ecrane! 

 Un elev m-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă ne-am deplasa mai repede decât viteza luminii! 
Ipotetic vorbind s-ar întâmpla altă lume, alt Univers, altă fizică. Pe măsură ce ne-am apropia din ce 
în ce mai mult de viteza luminii, timpul ar devine din ce în ce mai lent în comparaţie cu nişte 
observatori staţionari. Aşa încât acest lucru înseamnă că dacă am atinge viteza luminii atunci timpul 
s-ar opri în totalitate, ceea ce înseamnă că nimic nu s-ar putea întâmpla.Dar să nu cădem în căpcana 
întrebărilor ipotetice sau a lecțiilor de fizică, că nu asta mi-am dorit. În povestiri sau filme SF poate 
că este posibil, dar în lumea reală, nu. Dar mai este o lume reală? 

 Dar dacă cu obiectele/corpurile/sistemele fizice e ușor să aplici metode simțurilor, ce ne facem 
cu acel ceva ce nu poate fi determinat așa: evenimente, sentimente, emoții, acțiuni! Dacă nu ești 
scriitor să le transpui în cuvinte frumoase ( și uneori nu sunt suficiente nici ele), cum pot fi percepute 
de ceilalți, de „mediul extern”? În fizica cuantică, când ai sisteme fizice microscopice și chiar mai 
mici, se apelează la „modele”: se realizează la scară macroscopică un model așa cum credem că ar 
arăta lumea microscopică, se analizează, se urmărește, se experimentează, până când legile stabilite 
la scară se verifică cu cele reale.Cum faci cunoscută o instituție, o micro-lume, un grup lărgit și divers, 
care nu știe să „iasă în față” (să fie văzut), să strige (să fie auzit), să se „bată cu pumnul în piept” ? 
Cum faci să funcționeze colectivul în afara orelor diverse de școală? Ba mai mult, cum faci acest 
lucru într-o perioadă dificilă, care forțează sistemul să funcționeze în afara standardelor cunoscute? 

 Acum mai bine de un an, am învățat să lucrăm cu elevii în online, într-o clasă/ școală virtuală, 
transpusă în format 2D (de la 3D). Deodată, interacțiunile s-au transpuns pe un ecran divizat în mini-
ecrane pe care trebuia să le aduci la viață, transformând ecranul negru în chipul unui copil.  

În general, prefer experimentele directe, chiar frontale, dacă nu individuale, unui experiment 
filmat/ desenat/ povestit. Nu eram adepta statului în fața unui ecran de telefon/ laptop/ calculator mai 
mult de 1-2 ore pe zi. Și totuși lumea s-a răsturnat, făcându-ne să-i ținem pe copiii în fața ecranelor 
peste cele 5-6 ore de școală, lucrând temele pe platforme diferite, folosind aplicații diferite, realizând 
și postând teme, referate, fotografii, filme, proiecte tot în online. În plus, mai trebuie să realizezi și 
alte activități, extrașcolare. Trebuie? Extrașcolare? Peste școală?  

 Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia 



nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcatSe pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

 De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel 
program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul 
este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care 
își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

 Dar cum transpui diversitatea activităților extrașcolare ( vizite la muzee, excursii, vizionări de 
spectacole, scenete realizate, concursuri pe teme diferite, dezbaterile, mesele rotunde, atelierele de 
lucru, participarea la evenimente comunitare) în online, în lipsa interacțiunii directe în perechi, grupe 
sau a altor forme „clasice” de realizare? 

 Participarea la cursuri și munca individuală de cercetare (tutoriale pe youtube, platforme noi, 
schimb de experiențe cu alți colegi) mi-a demonstrat încă o dată creativitatea cadrului didactic, lipsa 
de limită în cunoaștere: întâlniri online cu persoane aflate în diverse locuri din București sau din țară, 
tururi virtuale de muzee, spectacole online, aplicații care te ajută să te transformi în personaje. Dar 
toate au același mare defect: te țin legat de ecran! De la câteva ore în fața calculatoruli, la 10-15 ore 
de ecran și radiații! Mulți elevi pe care i-am întrebat cum se relaxează după ore și ore pe scaun în fața 
laptopului? Mi-au răspuns că se joacă cu prietenii pe telefon, în rețea! Lucrurile au ajuns până la 
realizarea săptămânii altfel (acea perioadă în care efectiv ieșeam cu copiii din clase, din școală, din 
oraș și vizitam real cât mai multe locuri) tot online!  

 Am apelat la ajutorul părinților pentru a realiza în familie cât mai multe activități (în format 
„3D”) pe care apoi să ni le împărtășim în întâlniri online (în format „2D”) sau în proiecte încărcate în 
classroom (jurnale, fotografii, eseuri, filme, prezentări power-point) 

 Temele sunt activități săptămânale / lunare tematice, cu provocări speciale în care elevii să 
participe activ în familie, eventual cu 1-2 prieteni din clasă în întâlniri reale acasă la unul din elevi 
sau în parc sau în alte locații permise în funcție de scenariul Bucureștiului.La prima vedere nu pare 
cine știe ce îmbunătățire, dar chiar și o oră petrecută mai puțin în fața calculatorului, pentru mine este 
un succes. Am reușit să îi fac pe membrii familiilor să petreacă mai mult timp împreună, să aibă 
activități împreună, să își organizeze mai bine timpul și să lege prietenii cu familiile colegilor copiilor. 
Seamănă cu atelierele pe care le realizam în vremurile normale: echipe ce lucrau împreună pe o temă 
dată și apoi comunicau/ prezentau rezultatul echipei celorlalte echipe. Astfel măcar o parte a activității 
se desfășoară fizic și o parte în online. 

 Iată o parte din teme: realizare de obiecte hand-made (mărțișore, obiecte de decor în stil 
Origami, Kusudama, brelocuri, picturi, ) în funcție de aniversări sau date speciale din calendarul 
familiei dar și evenimente generale culturale, științifice, comemorări ( 1Decembrie, 1 Martie, ! Iunie, 
Ziua Pământului, Eminescu etc) 

Risipiri de gânduri: schimb de informații privind cărți citite, site-uri importante, noutăți,  
Discuții și dezbateri pe teme trase la sorți (recomandate de fiecare membru și scrise pe bucățele 

de hîrtie) 
Jocuri noi sau inventate 
Dansul familiei 
Blazonul familiei/ Logo-ul familiei 
Concursuri pe teme trase la sorți din propunerile elevilor clasei 
Jurnalul familiei/ Albumul familiei 
Seara talentelor 
Și temele pot continua, inspirate din ceea ce făceam cu elevii în vremurile normale, de întâlniri 

fizice, face-to-face. 
Chiar și serbarea finală poate fi o scenă (virtuală) de prezentare a realizărilor familiilor. Succes! 

  



 
ROLUL PROVOCATOR AL CADRULUI DIDACTIC ÎN REALIZAREA 
ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN FORMAT ON LINE 

 
PROF. MIJACHE JANINA IULIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIEGRECESCU”- G.P.P. NR. 2 
DROBETATURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
 Asigurarea progresului și a succesului elevilor depinde în mare măsură de comportamentul 

profesorului şi de disponibilitatea elevului. Rolulprofesorului este acela de a stimula formarea şi 
dezvoltarea personalităţii elevului. O adevărată provocare apare atunci când sistemul de educație se 
desfășoară brusc și forțat în mediul on line. Uneori profesorul, fie că procedează exploziv, 
demonstrativ ori interogativ – pare a fi singurul personaj activ din clasă, în timp ce elevii sunt obligaţi 
să stea liniştiţi şi să reproducă fidel cunoştinţele predate. În aceste condiţii valenţele formative ale 
învăţării nu pot fi fructificate. Stimularea elevilor este tot mai dificilă în cadrul învățământului la 
distanță, mai ales pentru elevii mici, din învățământul primar și gimnazial, această vârstă fiind 
caracterizată de o motivație redusă. 

Învăţământul contemporan este incompatibil cu pasivitatea elevilor. El este un învăţământ activ 
în care domină libertatea de acţiune a elevului, un învăţământ în care învăţătorul vorbeşte numai în 
măsura în care contribuie la stimularea eforturilor intelectuale ale şcolarilor. Învăţătorul trebuie să 
lase elevii să ia contact direct cu obiectul cunoaşterii, să acţioneze, să caute să descopere adevărurile 
ştiinţifice, să analizeze, etc. Cu cât învăţătorul vorbeşte mai puţin, iar elevul acţionează şi verbalizează 
mai mult constatările şi impresiile, cu atât reuşita la învăţătură va avea mai mulţi sorţi de izbândă, iar 
activitatea de învăţare îşi va dovedi calităţile sale formativ-educative. Provocarea este și mai mare în 
situația învățării on line când rolul profesorului în dezvoltarea competenței de a învăța să învețe a 
elevului crește exponențial. Profesorul face eforturi de a crește eficiența învățării prin activități 
formale și nonformale, prin activități curriculare și extracurriculare. „Noul rol al învăţătorului constă 
în indicarea surselor de extragere a cunoştintelor, a modului de integrare activă a acestora în aşa fel 
încât să devina „sesam-ul” deschizător de drum într-o lume din ce în ce mai complexă” (Mircea 
Herivan). Iar această lume devine din ce în ce mai încărcată de informații și cunoștințe pe care elevul 
trebuie să aibă abilitatea de a le găsi, selecta și analiza în spirit critic și creativ. Profesorul devine 
organizatorul şi îndrumătorul absolut necesar al activităţii desfăşurate de elevi, în vederea însuşirii 
cunoştinţelor şi deprinderilor, prin efort propriu. Profesorul este cel care îi ajută pe elevi să-şi 
însuşească nu numai informaţii, ci şi operaţiile implicate în procesul învăţării, să dobândească 
tehnicile muncii intelectuale şi practice, modele de investigare a realităţii, îi învaţă cum să înveţe. În 
acelaşi timp, învăţătorul are rolul de a crea în mod intenţionat şi permanent condiţii care să trezească 
şi să susţină interesele elevilor pentru cunoaştere, să le dezvolte o motivaţie autentică şi stabilă pentru 
învăţătură şi să-i activeze în procesul învăţării, să-i determine să lucreze cât mai mult în mod 
independent – fie individual, fie pe echipe. 

În stabilirea relaţiei „profesor-elev” se impun anumite cerinţe ce trebuie să le respecte 
profesorul: profesorul trebuie să accepte manifestările unui elev sau ale grupului de elevi pentru a 
interveni la momentul oportun în dirijarea evoluţiei în sens pozitiv, trebuie să evite interdicţiile, 
sancţiunile întrucât asemenea măsuri „blochează” personalitatea elevului, ajungându-se adeseori la 
starea de dezechilibru, lăsând elevilor libertatea de manifestare; 

- profesorul ajunge în posesia unor date privind individualitatea fiecăruia, pe baza cărora va 
reuşi să acţioneze în raport de potenţialul acestora, pe această cale rămânerea în urmă la învăţătură, 
eşecul şcolar pot fi prevenite la timp; 

- în cadrul cuplului profesor-elev, profesorul este dator să dovedească comprehensiune 
empatică faţă de copil, adică să perceapă sentimentele lui, fără a pierde calitatea de adult, să reuşească 
să se integreze în sistemul de referinţe al copilului şi în felul acesta el îşi apropie copilul pe plan 
afectiv, aşa creşte încrederea elevului faţă de profesorul său, se dezvoltă ataşamentul faţă de acesta, 



premise care constituie mobiluri interioare pentru depăşirea dificultăţilor întâmpinate de unii elevi, 
cu anumite particularităţi, în procesul învăţării. Respectarea acestei cerinţe conduce în final la crearea 
unui climat psihologic de colaborare între profesori şi elevi cu efecte pozitive pentru elevi, stimulează 
depăşirea dificultăţilor în procesul de însuşire a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi 
deprinderilor; 

- pentru un acord deplin între profesor şi elev este necesar să fie prezent fiecare în relaţie şi în 
acelaşi timp să fie el însuşi. Dezvoltarea şcolarului constă în modelarea particularităţilor sale „după 
programul adultului“, tendinţa de autorealizare şi de afirmare, trebuie alimentată şi dirijată în vederea 
împlinirii acestui program, evitând tutelarea. Elevul nu trebuie considerat o copie micşorată a 
adultului. Sensul acestei teze rezidă în adevărul că influenţele externe sunt preluate de către elev nu 
numai atunci când sunt treptat integrate organic fiinţei sale, ca urmare a gestionării şi prelucrării 
productive a acţiunilor educative, profesorul trebuie să-l ajute pe elev în acest sens. Activitățile 
extracurriculare desfășurate în mediul on line sunt o provocare atât pentru profesori, cât și pentru 
elevi. Dacă în sistemul clasic, aceste activități erau apreciate de elevi pentru modalitățile de 
desfășurare și anume, activități în aer liber, excursii, concursuri sportive, artistice, activități în 
parteneriat cu alte instituții școlare, acum aceste activități s-au mutat în spațiul virtual. Acest context 
este unul bine cunoscut de către elevi și tineri, dar un aspect negativ îl putem sesiza în zona de 
socializare. 

Perspectiva nouă din care e privit profesorul şi elevul, precum şi sistemul nou de relaţii au la 
bază adevăruri ca: 

- dezvoltarea autentică a elevului se realizează prin efort, prin activitate proprie; 
- şcoala nu este facută pentru învăţător, ci pentru elev, pentru formarea personalităţii lui. 
Multitudinea nivelurilor şi formelor sub care profesorul interacţionează cu elevii este variată şi 

complexă, în diferite etape ale procesului de învăţământ, în raport de tabloul de individualităţi. 
În relaţia profesor-elev, în procesul instructiv-educativ trebuie să se ţină seama de caracterul 

specific al interrelaţiilor personale de comunicare, afective şi conducere în cadrul clasei, al grupului 
educaţional şi al fiecărui elev în parte, urmărindu-se obţinerea progresului școlar al elevului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

 PROFESOR MILEA ELISABETA 
 COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE GRIGORESCU” 

 MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEȚUL PRAHOVA 
 
 Interacțiunea dintre școală, comunitate și familie, poate avea un real succes prin crearea unui 

mediu cald și afectuos, dincolo de pereții rigizi ai școlii, în care copiii pot demonstra ce pot face ei 
pentru comunitate, pentru întreaga societate și, nu în ultimul rând, pentru ei înșiși. Și știm că nimeni 
nu a avut nimic de pierdut atunci când a crezut că prin activitățile școlare copiii se pot deschide și îi 
poți cunoaște și altfel, decât din băncile școlii.  

 Familia și comunitatea, ca parteneri ai școlii în dezvoltarea și educația copiilor, nu doar pe plan 
profesional, dar și pe plan personal, acolo unde simți ca totul te împlinește: de la o notă bună, la 
vizionarea unui film, până la a –i bucura pe ceilalți prin ceea ce faci și prin ceea ce ești. Este adevărat 
că uneori, noi, ca profesori, ne-am lovit de nenumărate greutăți pe care ni le-a impus birocrația, dar 
totodata ni s-a dovedit că și în școala on-line orice problemă are o rezolvare, orice încercare își are 
rostul ei, orice activitate în care putem interacționa, chiar și așa, poate fi o mângâiere. Și-am învățat 
astfel, poate mai mult ca niciodată, că după orice pierdere de sine urmează o regăsire, că după orice 
eșec urmează o reușită. 

 Am ales să vorbesc în acest material, despre o altă ipostază a activităților școlare în mediul on-
line, si anume despre un domeniu iubit de copii, domeniul cultural-artistic. 

 Întemeiat pe note muzicale și armonii de suflete, la Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” 
din Câmpina funcționează de câțiva ani un ansamblu vocal-instrumental pe nume ”Celesta” care s-a 
născut voluntar în cadrul orei de religie și care, mai mult ca niciodată, în aceste vremuri tulburi, a 
bucurat inimile tuturor celor întristați.  

 Totul a pornit de la îndemnul de a-i colinda pe copiii Școlii Sanatoriale Voila, dar și pe bolnavii 
Spitalului de Psihiatrie Voila. S-au însuflețit zece tineri curajoși cu glasuri curate și frumoase, care 
au reprezentat punctul de plecare. Au urmat ani și generații. Sunt celești-boboci și celești-absolventi, 
în prezent numărând 35 de elevi susținuți puternic de profesorii și de colegii lor, sfătuiți și ocrotiți de 
doamna directoare, profesor Roxana Stan. 

 Acești copii sunt imaginea voluntarului ideal : acceptă orice cauză nobilă, nu au prejudecăți, 
sunt plini de empatie, de avânt, de dragoste, de frumos, sunt manageri ai harului, pe care îl dăruiesc 
din preaplinul inimii lor: serbări școlare, Ziua Armatei, Ziua Internațională a Persoanelor 
Vârstnice, Ziua Internațională a Copilului, Ziua Drapelului, Ziua Națională a Greciei, Basarabie 
– pământ românesc, Punte peste Prut, Centenarul Marii Uniri, Centenarul școlii, gale, festivaluri 
și concursuri artistice, apariții în presa locală și în emisiuni TV. 

 Le-am enumerat doar pentru a face portretul-robot al elevului care se dăruiește. Prin muzică. 
Prin suflet. Prin frumusețea copilăriei. Indiferent de vreme și de vremuri. 
  



 
ACTIVITATILE EXTRASCOLARE – INTRE ONLINE SI 

TRADITIONAL 
 

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 14 – TULCEA 
PROFESOR-EDUCATOR, MILEA PAULINA 

 
Activitatile extrascolare joaca un rol esential in formarea personalitatii sau a anumitor 

competente cheie ale copilului, atat pentru o dezvoltare personala si sociala armonioasa, cat si pentru 
succesul lui. 

Prin activitatile extrascolare copiii pot sa-si descopere inclinatiile si pasiunile dar si sa-si 
dezvolte abilitati interpersonale, de viata. 

Pandemia generata de virusul Sars-CoV-2 a adus o serie de schimbari pentru invatamantul 
romanesc, implicit pentru activitatile extrascolare. 

Data fiind importanta acestor activitati, acestea s-au mentinut si in perioada de invatare online, 
prin resursele si mijloacele didactice online avute la dispozitia profesorului si elevului. 

Astfel, educatia continua in orice situatie. A fost nevoie de adaptarea activitatilor in mediul 
online, de adaptarea modului de predare, prin folosirea unor link-uri cu trimitere catre jocuri 
educationale, materiale video, filmulete educative cu tematica adecvata, a necesitat cu atat mai mult 
implicarea parintilor in desfasurarea activitatilor extrascolare in mediul online. 

Cateva exemple de activitati extrascolare:  
„Instrumente muzicale din materiale reciclabile” – am avut ca obiective: antrenarea 

potenţialului creativ al copiilor prin stimularea câmpului emoţional; deprinderea unor tehnici de 
expresie plasticã; descoperirea aptitudinilor artistice şi plastice; dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor 
de a comunica prin intermediul creațiilor realizate. 

„Pachetelul sanatos”: formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară şi 
gospodăreşti, promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor  

„Educatie emotionala si comportamentala”- formarea şi consolidarea abilităţilor emoţionale 
punând accent pe: conştientizarea de sine, abilităţi de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor 
negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare 
sănătoasă.  

„Reguli de circulatie pe intelesul elevilor” -să conştientizeze pericolele care pot surveni în urma 
nerespectării regulilor de circulaţie; să circule corect în mijloacele de transport în comun; să 
recunoască regulile şi semnele de circulaţie de bază.  

La baza acestor activitati au stat platformele educationale folosite, Google Classroom, Google 
Meet, Wordwall, Jamboard, Mentimeter, unde elevii au raspuns cu entuziasm cerintelor date. Astfel, 
fiecare activitate extrascolara a adus un plus valoare fiecarui elev. 
  



 
ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ ONLINE 

CAPCANELE ADOLESCENȚEI 
 

PROF. MILIN AMALIA STELUȚA 
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO, TIMIȘOARA 

 
Traficul de fiinţe umane este o violare a unor numeroase legi internaţionale şi a drepturilor 

omului şi este realizat de către criminali, membri a unor reţele de crimă organizată transnaţionale, cel 
mai adesea.  

Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut Europa, eliberată de Cortina de Fier, s-a aflat în 
faţa unei provocări socio-economice care aduce atingere drepturilor omului. 

Este vorba despre amploarea luată de fenomenul infracţional al traficului de persoane, întâlnit, 
în forma sa cea mai vizibiă, ca exploatare a femeilor şi a copiilor în industria sexului şi în cerşetorie, 
dar şi ca muncă forţată. Din păcate, această plagă nu a însoţit numai reformele politice şi 
transformările din societăţile continentului nostru. Comerţul cu fiinţe umane şi sclavia cuprind arii 
geografice tot mai întinse, apaţinând nu numai Europei, ci şi Asiei şi Africii, şi chiar şi celor două 
Americi. Rutele de trafic pornesc din țările mai puțin dezvoltate și se îndreaptă către cele prospere.  

Evoluția contextului social şi economic din România anilor ‘90 a favorizat apariția clivajelor 
sociale şi, implicit, a unor pături de populație vulnerabile la traficare.  

În acest context, zonele defavorizate, grav afectate economic şi social de închiderea marilor 
întreprinderi, au devenit bazinele de aprovizionare cu persoane traficate. În cabinetele psihologice 
din unitățile de învățământ din aceste zone ajung în mod constant fie elevi aflați în diferite stadii de 
recrutare, fie părinți disperați ai căror copii deja sunt prinşi în aceste rețele. 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Timișoara, în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva 
Traficului de Persoane, a organizat, în perioada martie- aprile 2021, activitatea extrașcolară numită 
Capcanele adolescenței. 

Scopul activității a fost acela de a informa elevii cu privire la traficul de fiinţe umane, sub toate 
aspectele lui şi prevenirea acestuia prin tragerea unui semnal de alarmă şi conştientizarea pericolului 
efectiv.  

Între obiectivele generale ale acestei activități amintim: identificarea categoriilor vulnerabile 
pentru traficul de ființe umane, identificarea etapelor traficului de ființe umane, conștientizarea 
modalităților de recrutare și a canalelor prin care se desfășoară aceasta, formarea unor sentimente de 
compasiune față de victime cât și conștientizarea pericolului real al traficului de persoane, analizarea 
factorilor de vulnerabilitate la trafic şi condiţiile în care traficul de fiinţe umane este posibil, raportarea 
critică la fenomenul traficului de fiinţe umane şi explicarea necesității prevenirii şi combaterii 
acestuia. 

De asemenea, în cadrul întâlnirilor organizate online cu reprezentanții Agenției Naționale 
Împotriva Traficului de Persoane, elevii Liceului Tehnologic Transporturi Auto, Timișoara, au 
conștientizat pericolul ascuns creat de Internet și de retelele de socializare în dezvoltarea traficului de 
ființe umane și au aflat informații despre principalele metode de racolare utilizate de către traficanți. 

Prin intermediul platformelor educaționale au fost prezentate materiale referitoare la: 
încrederea în sine, importanța comunicării între familie și instituțiile de învățământ în vederea stopării 



traficului de ființe umane, pericolele rețelelor de socializare, metodele des folosite de către traficanți 
în racolarea adolescenților, cât și metode eficiente de contracarare a acestora.  

 

 
 

 
  



 
DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE ŞI 

EFECTELE LUI ASUPRA COPILULUI  
 

EDUCATOARE:MILITARU CONSTANTINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR,,  

TG. - JIU, GORJ 
 
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate 

cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, 
familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor 
devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie 
de rosturile familiei în această comuniune. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să 
găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, 
să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor 
le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât 
şi un climat familial, afectiv şi moral. 

 Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de 
încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu 
alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi 
în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul 
şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte 
şi cadru didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au 
performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” 
(Henderson şi Nancy, 1995). Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor 
influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu 
atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv 
şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi 
implicate. Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și 
economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise 
favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și 
rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă 
pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a 
aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate 
gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care 
duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca 
parte a sistemului social ce include familiile și comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile 
lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune 
nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi 
pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia 
şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe 
lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin 
parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii 
să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai 
comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate 
de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în 
organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu 
caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și 



comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi 
programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă 
abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula 
serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur 
în şcoli. 

Propuneri de programe pentru dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie 
 În realizarea prezentei lucrări am plecat de la premisa că familia, în orice societate, joacă rolul 

cel mai important în formarea și socializarea copilului deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în 
interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său 
ciclu de creștere și dezvoltare fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu societatea și, de 
asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și 
morale. Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează dezvoltarea copilului deoarece 
își pune amprenta pe întreaga sa personalitate iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. În 
altă ordine de idei, rolul familiei este acela de a pregăti copilul pentru viață oferindu-i cel mai potrivit 
cadru în care să își formeze principalele deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe 
asupra realității și pentru formarea primelor principii de viață. 

 Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea 
dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de 
orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune. 
În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie 
și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate 
este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 
Parteneriatele dintre școli şi familii pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare 
ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale 
părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membri şcolii și ai 
comunităţii şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 
  



 
MODALITĂȚI DE COLABORARE ÎN PARTENERIATUL ȘCOALĂ - 

FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MILITARU DENISA-LUIZA  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PARADISUL COPIILOR„  

CRAIOVA, DOLJ 
 
În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinti și școală, în 

baza unui contract educațional individual privind educatia copilului. Scopul contractului este 
asigurarea condiłiilor optime de derulare a procesului de învătământ prin implicarea și 
responsabilizarea părtilor în educatia beneficiarilor directi ai educației elevilor. 

În activitatea noastră didactică am conștientizat faptul că pentru o relatie optimă de colaborare 
a școlii cu părintii potfi utilizate o multitudine deforme și metode de colaborare. Pentru găsirea unor 
solutii Ia problemele educative ale familiei, părintele trebuie văzut ca un colaborator, ca un partener 
care se implică activ în aceste forme de interventie socio-educatională. Edificarea și mentinerea unui 
parteneriat intre școală șifamilie depinde de asumarea responsabilitătilor de către toĘi actorii 
educationali. 

În momentul actual, copilul este asaltat de influențele exercitate de o multitudine de factori 
educativi formali, informali și nonformali. Pe lângă instituțiile consfințite (familia, școala, clubul 
copiilor, biblioteca, biserica, muzeul, casa de cultură, internetul, radioul, televiziunea, presa scrisă), 
sunt diverse orgamzații (ale copiilor, tinerilor, părinților, etc.) fundații, grupuri de similitudine (de 
vârstă, de sex, de categorie socială etc.) specialiști în intervenția socio-educativă. 

Familia și școala sunt agenții educativi cu o influență deosebită asupra formării și dezvoltării 
personalității copilului. Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, 
relațiile reciproce pe care le dezvoltă, poziția pe care o adoptă fiecare în relația școală - familie. 

Mult timp, concepția potrivit căreia școlii îi revine sarcina instrucției, iar familiei, cea a 
educației, a persistat, separând astfel rolurile celor doi agenți educativi. Școala și familia trebuie 
să colaboreze real, bazându-se pe încredere și respect reciproc, pe grija față de elev, făcând loc unei 
relații deschise. 

Părinților le revine totuși rolul primordial în creșterea copiilor, asigurându-le acestora condițiile 
materiale, cât și un climat afectiv și moral. 

Școala, ca instituție de educație, formare și orientare, are rolul de a crea premise favorabile 
pentru elevi pentru a le facilita integrarea socială, spirituală și economică. Școala trebuie să facă tot 
ce-i stă în putință pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin stimularea elevilor în ce privește 
aptitudinile, atitudinile și a trăsăturile lor de personalitate 

Este știut faptul că metodele educative din cadrul familiei, mai mult sau mai puțin planificate și 
coordonate benefic, determină în bună măsură dezvoltarea personalității, precum și randamentul la 
școală ale tinerilor, precum și manifestările lor socio-morale.  

Până nu demult educația elevilor a fost considerată responsabilitatea școlii. Noile orientări în 
educație aduc schimbări în sensul că familia trebuie implicată un numai sub aspect financiar, ciși sub 
aspect educațional și cultural. 

Factorul hotărâtor pentru succesul școlar este colaborarea directă și activă în cadrul ecuației 
școală familie. Efectul colaborării cu părinții asigură reușita scopului educațional. Pornind de la 
necesitatea cunoașterii sociopsihopedagogice a adolescentului, școala stabilește colaborarea cu 
familia sub diverse forme. Urmărind formele comune, distincte și diferențiate pe care viața de elev o 
prezintă, părinții pot completa, susține și dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură condiție 
— colaborarea cu școala. 

O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin parteneriate. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. 

Parteneriatul nu mai este considerat doar o simplă activitate eu caracter facultativ sau o 



problemă de natura relațiilor publice. Parteneriatul determină și orientarea pentru o abordare flexibilă 
și deschisă spre soluționarea problemelor educative, dar și o formă de comunicare și colaborare în 
sprijinul copilului la nivelul procesului educativ,  

Parteneriatul școală -Țłmilie este o formulă pedagogică, noțiune relativ nouă înserată în 
domeniul educației. Pedagogul Sorin Cristea (2000) consideră că acest parteneriat este de fapt un 
segment care „reflectă mutațiile înregistrate la nivelul relațiilor existente între instituțiile implicate 
direct și/sau indirect în proiectarea și realizarea obiectivelor sistemului de învățământ: școala, familia, 
comunitatea locală, agenții sociali (economici, culturali, politici, religioși etc.), factori de asistență 
socială etc. 

Parteneriatul cu familia insistă pe formarea anumitor competente și deprinderi de pregătire a 
copiilor pentru viața școlară și cea socială, iar părinților pentru asigurarea unei educații de calitate 
copiilor. În general, majoritatea familiilor sunt interesate să întrețină o colaborare strânsă cu școala. 

Prin parteneriatul școală — familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei 
doi factori și punerea de comun acord a sistemelor de valori și a cerințelor de la copil. Mircea 
Agabrian (2005) consideră că din acest parteneriat cei câștigați sunt elevii. Acestea acționează în 
următoarele direcții: ajută profesorii în munca lor, generează și perfecționează competențele școlare 
ale elevilor, îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar, dezvoltă abilitățile educaționale ale 
părinților, creează un mediu de siguranță sporit în școli. 

Mai mult, reprezentanții părinților au acces în Consiliul de administratie al școlii, se constituie 
în asociații de părinți, dându-le un statut legal suplimentar de autoritate. Participarea democratică în 
luarea deciziilor în cadrul școlii constă în stabilirea prin lege a consiliului de administrație școlară, în 
care părinții au reprezentanți cu rol decizional și de control. 

În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinți și școală, în 
baza unui contract educational individual privind educația copilului. Scopul contractului are ca 
principiu asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și 
responsabilizarea părților în educația beneficiarilor direcți ai educației elevilor. Astfel: 

1. Școala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-educativ. 
2. Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru 

colaborarea cu școala spre beneficiul copilului. 
3. Elevul este și el responsabil pentru propria educație,  
Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie și școală se consideră ca 

un sistem de îndatoriri reciproce în colaborarea părinților cu școala pentru a educa și forma copilul. 
Experiența acumulată pe parcursul timpului la catedră a arătat că o relație de susținere reciprocă 

și o atmosferă binevoitoare a factorilor educaționali favorizează educația de calitate și sprijină 
formarea și completarea culturii pedagogice a familiei,  

Analizând activitatea mea în acești ani cu familia, am concluzionat că pentru o relație optimă 
cu părinții este nevoie de a îmbina variate forme și metode de colaborare a școlii cu familia și 
comunitatea. Unele dintre acestea sunt: 

• ședintele cu părintii - oferă acestora ocazia de a se cunoaște între ei, de a acționa ca o echipă, 
de a se cunoaște reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale programului școlar, de a afla 
despre progresele/regresele copiilor, schimbările intervenite în evoluția lor ș.a; 

• lectoratele cu părintii - cu teme diverse, prin care părinții sunt informați privitor Ia 
importanța cunoașterii personalității propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor copiilor, 
măsuri și soluții pentru ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, tehnici și metode prin 
care-și pot ajuta copilul Ia lecții etc.; 

• consultatiile individuale (convorbirile) - oferă prilejul abordării individualizate a 
problemelor cu care se confruntă copilul sau părintele, se pot oferi sfaturi, părinții pot furniza 
informații mai intime pe care nu doresc să Ie facă publice, dar sunt relevante pentru educația și 
instrucția copilului; 

• convorbiri telefonice— care au luat amploare datorită telefoniei mobile, dar și timpului 
limitat al părinților și cadrelor didactice; 

• chestionarul — permite obținerea unor informații privind organizarea colectivelor de elevi, 



subiecte abordate pe viitor Ia ședințe, doleanțe ale părinților ș.a.; 
• participarea părintilor la activități organizate în școală - lecții deschise pentru părinți, astfel 

părinții au posibilitatea să cunoască nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însușite, prietenii 
acestuia, să se familiarizeze cu metodele și procedeele folosite în predare, pot face analize 
comparative privitoare Ia copiii lor; 

• consiliere psihopedagogică - constă în rezolvarea unor situații — problemă cu copiii lor, 
prestează servicii de consiliere și distribuie materiale informative; 

• Vizite ale cadrelor didactice la părintii copiilor - specificul acesteia constă în aflarea 
directă a condițiilor concrete de viață și educație ale copilului în familie; 

• excursii, drumetii - părinții pot contribui la organizarea și sponsorizarea acestor acțiuni, 
asigură supravegherea copiilor, trăiesc emoții pozitive alături de copilul lor, le oferă modele de 
comportare; 

• expozitii cu lucrări ale copiilor - prilej de a-i familiariza cu date importante despre evoluția 
copiilor, atât pe plan artistic, cât și al bagajului de cunoștințe; 

• sărbătorirea zilei de naștere a copiilor în clasă - copiii învață comportamentul civilizat, unele 
convenții sociale și se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece invitații sărbătoritului 
pot fi părinți și alte rude; 

• ziua ușilor deschise - în cadrul cărora părinții asistă la orele de curs și la alte activități; 
• jurnalul clasei - cuprinzând fotografii, impresii ale copiilor, altor persoane implicate în 

activitățile clasei, descrieri de acțiuni, diplome obținute, desene create de copii etc; 
• lectii deschise - părinții pot participa la lecții și cunoaște modalități, metode, mijloace 

didactice, pe care le pot folosi acasă pentru completarea educației copiilor; 
• avizierul școlii - conține informații de interes comun pentru elevi și părinți privind 

activități ce se desfășoară în școală, rezultate de la concursuri, anunțuri importante, programe în 
derulare etc; 

• ateliere de lucru cu părintii - în cadrul cărora aceștia sunt familiarizați cu standardele de 
eficiență a învățării/finalitățile educației, conținuturile, strategiile aplicate, programul de activitate a 
școlii; 

• mese rotunde - la care părinții și profesorii fac schimb de experiență educațională;  
• revista si site-ul web al școlii - ce conține informații despre activitățile instituției; prezentarea 

unor evenimente; anunțuri despre activitățile ce urmează a fi desfășurate; articole diverse Ia care pot 
să-și aducă aportul și unii părinți; 

• acordul de colaborare școală-familie - sunt stipulate responsabilitățile școlii și ale părinților 
în procesul educațional; 

• școala părintilor - se organizează cursuri psihopedagogice pentru părinți; 
• ”biblioteca vie" (vorbitor, invitat, vizitator) - aceasta este o tehnică prin intermediul căreia 

un părinte prezintă copiilor, profesorilor, altor părinți informații importante privind profesia sa; 
• activităti pentru copii organizate în comun de către învătători și părinti. 

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
 PROF. MILITARU MĂDĂLINA 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ 
 
Activități extracurriculare sunt importante dintr-o multitudine de motive, dar în primul rând 

pentru că îi ajută pe elevi să își descopere interesele și punctele forte. Implicarea extracurriculară ar 
trebui să fie o oportunitate de a explora diferite activități și de a afla care le plac cel mai mult și pe 
care ați dori să le urmeze în viitor. În plus, aceste activități ar trebui să îi ajute să dezvolte abilități de 
viață valoroase, de la independență la lucrul în echipă la leadership și, în unele cazuri, abilități 
analitice, critice și de rezolvare a problemelor, în funcție de activitate. Implicarea extracurriculară 
poate demonstra ambiția, abilitățile de conducere și alte puncte forte și interese ale elevilor . 

Deoarece pandemia a obligat multe școli să treacă în online, elevii se pot întreba cum pot ține 
pasul cu activitățile lor extrașcolare. Nu numai că programele extrașcolare sunt importante pentru a-
ți demonstra pasiunile și talentele, dar te ajută și să rămâi ocupat - ceea ce poate fi greu de făcut când 
ești acasă toată ziua. 

Din fericire, elevii pot participa în continuare la programele extrașcolare în timp ce sunt acasă 
- trebuie doar să fie mai creativi.  

 Dedicarea timpului activităților extracurriculare în timpul pandemiei le oferă elevilor de 
gimnaziu și liceu un sentiment de normalitate și conexiune socială pe fondul incertitudinii. 

Când vine vorba de activități școlare, „anulat” a fost refrenul recurent în timpul pandemiei. 
Dar acum, când au deja experiență în predarea la distanță - și mulți se întorc în persoană sub o 

anumită formă - școlile încearcă tot mai mult să îmbunătățească oportunitățile pentru elevi de a se 
angaja în viața școlară pe fondul noilor circumstanțe. 

De la cluburi sportive la ziarele școlare, educatorii reimaginează cum să desfășoare activități 
extracurriculare în setări virtuale sau să le facă să respecte protocoalele Covid-19. Pentru elevi și 
cadre didactice aceste activități au oferit un sentiment de conexiune și normalitate într-un moment în 
care mulți se simt izolați și stresați. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.Cadrul didactic poate face multe 
pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a 
modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii 
şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

Importanța activităților extracurriculare sau a activităților după școală este evidentă; Ele îi ajută 
pe elevi să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile, își formează prietenii, ajută la dezvoltarea 
abilităților de viață și la formarea elevului ca individ. În umbra Covid-19 și a vieții academice 
amputate din 2020, participarea la activități extracurriculare pare și mai importantă pentru fiecare 
student. 
  



 
LEARNING AND HAVING FUN 

 
MILITARU NICOLETA MARILENA 

LICEUL DE ARTE “IONEL PERLEA”, SLOBOZIA, IALOMITA 
 
 School has changed a lot in the last years and we had to find ways to carry on the activities 

online, attracting learners to enjoy different tasks and projects as well as extracurricular activities. 
The teachers’ job is always about finding new ways to do activities but now it has been challenging 
as the domain of online activities was quite new and undeveloped especially for extracurricular 
activities. As for me, the journey was facilitated by my experience in eTwinning and working on 
different platforms. The projects I had allowed me to develop different skills and also confront 
different topics that students are interested in and want to spend their free time working on. In these 
projects, I have learnt a lot of digital tools and methods I can use in order to implement more 
extracurricular activities in a fun manner and at the same time ensuring that my learners find new 
things and collaborate with one another.  

 A moment of truth was the week dedicated to other activities, “Scoala Altfel” and this brought 
us to a moment in which students asked for something different as they were very tired of online 
classes and felt the need to do different things but in a different manner. One activity was watching a 
film. If in the past we could go to the cinema and then discuss the film back in the classroom now, I 
had to come up with a different plan: we watched the film “18 presents” before the planned activity 
and then we had a meeting and discussed about different topics such as mother-daughter relationship, 
father-daughter relationship, reasons for which teens rebel against adults, how to comfort people who 
lose important ones in their lives and how to adjust to a normal life after a difficult period. After the 
discussion, the learners were invited to play a game using quizizz.com – the quiz included various 
questions which made the students realize the importance of details in a film. Finally, they worked 
on a Jamboard and created posts which illustrated the main ideas of the film.  

 Online safety is also important and we organized a series of activities that were meant to make 
students more aware of the issue and more involved in the promotion of the activities in school. So, 
we had organized some extracurricular activities for secondary and high school students addressing 
topics like online code of behaviour, fake news and Internet addiction. They also discussed about 
students’ needs in the digital era and they create posters using Canva and uploaded them on the blog 
of our school. They also used Mentimeter to express opinions about the time they spend online and 
the way in which they use the Internet in their everyday life. The learners met online and discussed 
ways in which they can behave safely online, using their experience from eTwinning and Erasmus+ 
projects and sharing with their colleagues. 

 “European projects” was another extracurricular activity which involved more than one 
hundred students in our school who were interested in finding out more about the importance of 
European projects for their portfolios and for the development of their life skills. We had meetings 
on Zoom as it allows us to use breakout rooms which facilitate collaboration and peer learning more 
than normal meetings. They were presented with the new Erasmus+ project, Act4Env and were 
invited to join different activities that are planned outside the school schedule. They identified 
different European values and gave examples to illustrate both positive and negative sets of 
behaviour. They played cultural games using WordWall and they worked in teams to create questions 
for other games. In this way, games were used to educate and inform our learners in a fun manner. 
They said that this is the best aspect of online school: the fact that they discovered new tools which 
can also be useful in their further activities.  

 Our high school is also involved in the international program Eco School and this means that 
we have planned different activities which deal with healthy lifestyle and nature and biodiversity. We 
wanted our students to be able to work online and also learn in an interesting manner thus developing 
skills such as team working and problem solving, learning to learn and appreciating different 



interventions. So, they worked on different materials, using different tools: Padlet was the most 
appreciated one as it allowed them to express opinions, to upload photos and videos and even voice 
messages on the topics. They learnt to calculate their carbon footprint and they also learnt about the 
importance of local producers and eating seasonally. They also accessed a test about eating low 
carbon and thus learnt more about different foods and ways to consume them in a responsible manner 
towards their own health and the environment.  

 Taking everything into account, online activities were challenging but they also brought 
something new to the educational field. To my mind, teachers are responsible to find ways to attract 
their learners not only for their classes but also for extracurricular activities which they might lose 
interest in. I think it is a very good environment to discover new methods and techniques which allow 
collaboration, integration and evolution in the field of personal and professional skills.  
  



 
 ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

 PROF. ÎNV.PREȘCOLAR: MILITARU VALENTINA 
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,, FLORILE SORELUI ” 

 MIOVENI / ARGEȘ 
  
 În fiecare zi, asupra noastră, a oamenilor, indiferent de vârsta care o avem, se exercită o 

multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au clasificat în trei 
tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală (extrașcolară) și 
informală (cunoştinţele pe care individul 

și le preia zi de zi în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media.  
Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei, și conţine 

majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi 
opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educative 
plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în 
mod particular pentru fiecare persoană în parte. 

Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei, urmărind identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber.  

Din momentul cand am intrat în învățarea online, pe perioada pandemiei, educația preșcolarilor, 
atât formală cât și nonformală a devenit o adevărată ,,piatră de încercare”, atat pentru noi, cadrele 
didactice cât mai ales pentru părinții de acasă, pe care s-a pus destul de multă presiune, ei neavând 
pregătirea necesara. 

 Activitatea instructiv educativă cu grupa de copii s-a realizat mai greoi la inceputul invățării 
online, dar, pe parcurs, am reușit sa ne adaptăm cu eficiență din toate cele 3 parți: educatoare- copii-
părinți. Dacă la activitățile propriu-zise din grădinița impactul nu a fost asa de mare, m-am bucurat 
enorm de mult ca la activitățile extrașcolare au participat cu mult mai mult interes și degajare din 
partea copiilor dar și din partea părinților. Aceștia au făcut rapid tururi virtuale prin propriile case, 
mi-au arătat colțurile lor personale unde pictează, dansează, scriu, asculta muzica si ce alte pasiuni 
au ei .  

La rândul meu, i-am antrenat pe pasionați în diverse tururi virtuale la întâlnirile noastre, atat pe 
aplicația zoom cât și prin redirecționarea de link-uri educative de pe diverse site-uri educaționale, cu 
diverse teme: vizită la stomatolog, gradina zoologică, vizită la fermă, vizită la muzeu, la doctor de 
familie, la bibliotecă, teatru de copii, ateliere de creație art& craft, pictură, modelaj, dansuri moderne 
și populare, etc. 

Feedback –ul nu a întârziat să apară din partea copiilor și părinților, aceștia s-au bucurat enorm 
de mult că în această perioada de grea încercare au reușit, mai bine ca niciodată, să iși cunoască mai 
mult copiii, să iși petrecă timpul cu ei distrându-se și în acelaș timp invățând reciproc unii de la alții 
lucruri foarte importante. Deși, nu neg, au fost și afirmații de la alți părinți, care ,, nu au avut timp de 
activitățile noastre”, că îi stresăm prea mult, că au destule treburi mai importante de facut decât să 
realizeze activități de gradinița cu cei mici acasa…” 

Din punctul meu de vedere, un cadrul didactic bine pregătit, cu tact pedagogic si multă dăruire 
pentru copii și meseria aleasă, poate face lucruri mărețe, poate depăși orice barieră, nimic nu ii poate 
sta în cale să iși continue transmiterea cunoștiințelor indiferent ca este pandemie sau copiii sunt 
prezenți în clasă. Întotdeauna cunoștiințele transmise nu trebuie să se limiteze la ceea ce este în 



programa școlară, ci trebuie să ținem cont și de interesele copiilor, de priceperile, deprinderile și 
aptitudinile lor, să facem în așa fel încât să corelăm online-ul cu tradiționalul și să fim pregătiți in 
orice moment să ne descurcăm indifferent de scenariul în care suntem. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
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Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
naturăScopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 



școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 
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MINCIUNESCU CRISTINA FLORENTINA 

INSTITUȚIA: GRĂDINIȚA NR. 44, BUCUREȘTI 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, producând o dezvoltare intelectuală, emoțională și 
socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, 
dar şi cu adulţii şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă 
suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii 
de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în 
interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi 
formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei 
comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor 
ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai 
important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. Activităţile 
desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi pentru atingerea unor obiective comune în ceea 
ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile 
desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–educativă şi un efect 
reconfortant. 

Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de cadrele 
didactice, dar şi de părinţi şi de aceea e nevoie de un parteneriat educaţional în favoarea creşterii 
adecvate a copiilor. 

Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătăţii, competenţei şi activităţii copilului 
însă ea nu poate exercita această funcţie fără colaborarea cu grădiniţa, care asigură resurse 
suplimentare. Pentru a realiza un parteneriat eficient grădiniţă-familie, educatoarea poate implica 
familia în anumite activităţi instructive-educative. Astfel, părinţii trebuie sprijiniţi să îşi cunoască 
copiii, să le identifice nevoile şi să sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă.  

Parteneriatul familie-grădiniţă, prezintă o serie de avantaje pentru toţi factorii implicaţi: 
educatoare, părinţi, copii. Participarea părinţilor la anumite activităţi demonstrative îi ajută să 
cunoască metodele şi procedeele folosite, le sugerează anumite modalităţi concrete de îndrumare a 
jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. 

 În cadrul acestor participări, părinţii observă modul de comportare al copilului în colectivitate, 
precum şi modul şi gradul de implicare al preşcolarului în activităţi. Un alt mijloc eficient de 
colaborare între grădiniţă şi familie sunt convorbirile cu familia. Asemenea convorbiri au loc spontan 
ori de câte ori se iveşte prilejul, sau organizat, din iniţiativa educatoarei sau a părinţilor. Serbările 
copiilor reprezintă un prilej de cunoaştere reciprocă, dar şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările 
copiilor. 

În concluzie, parteneriatul cu părinții influențează dezvoltarea individului și al procesului 
educativ, astfel încât colaborarea factorilor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al 
copilului este importantă. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. MINEA NARCISA LILIANA,  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  
DROBETA TURNU SEVERIN,  

MEHEDINȚI  
  
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, 
operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 
vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai 
atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. 

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe 
ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste 
activităţi. În plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 
capitalului social în rândul celor care iau parte la ele.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor 

prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  



 În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  
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PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE CU SUPORTUL RESURSELOR WEB 
 

MIRANCEA GEORGIANA 
 
Resursele Web au devenit aproape indispensabile in predare, invatare si evaluare. Noile 

tehnologii ofera o gama variata de aplicatii, metodele conventionale de predare avand din ce in ce 
mai mult o alternativa viabila. Aplicatiile Web sunt mult mai complexe, accesibile si variate, astfel 
cei care invata pot accesa de acasa resursele necesare, doar cu cateva click-uri. 
Dezvoltarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor a condus la nuantarea modului clasic de a 
invata. Astfel putem observa ca ne indreptam spre o revolutie in educatie; rolul actual al profesorului, 
acela de intermediar al cunoasterii, isi pierde mult din pregnanta. Invatarea este orientata catre 
persoana, permitand elevilor/ studentilor sa-si aleaga continutul si instrumentele corespunzatoare 
propriilor interese. 

Introducere 
Modul de invatare traditional a devenit greu de gestionat in comparatie cu invatamantul bazat 

pe resursele Web. Putem spune ca acest tip de resurse reprezinta de fapt noile carti ale epocii 
moderne.Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care faciliteaza procesul de predare/ 
invatare si nu numai. Web-ul asigura elevilor un pachet variat de informatii stiintifice fiind incluse in 
baze de date, biblioteci online, etc. Atat profesorii cat si elevii pot schimba idei, opinii, prin 
intermediul e-mailului, chat-ului sau site-uri de socializare. Acestia pot organiza excursii virtuale in 
muzee de arta sau stiinta, in centrele de cercetare, locuri mai greu accesibile elevilor. De asemenea, 
elevii pot publica proiecte, lucrari online acestea fiind vizualizate si evaluate fie de cadrele didactice, 
fie de colegi. 

E-learning vs invatamantul traditional 
Clasa este acum un mediu virtual de invatare iar aceasta nu mai este determinata de timp si 

spatiu. Lectiile on-line pot prezenta acelasi continut si pot fi dezbatute la fel ca si lectiile 
“conventionale”. Avantajul este insa faptul ca aceste lectii pot fi accesate oricand si oriunde. In 
conditiile unei motivatii suficiente, orice student care are acces la un calculator poate obtine o educatie 
cel putin egala cu unul care beneficiaza de un program traditional. 

Invatamantul bazat pe resurse Web prezinta numeroase avantaje fata de invatamantul 
traditional. Cursantii isi pot alege domeniile de cunoastere, isi pot urmari propriile interese si pot 
accesa informatiile la propriul nivel. Timpul nu este determinat ca intr-o sala de curs, programul fiind 
mult mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de invatare sau il pot incetini. Deasemenea acest tip de 
invatare permite atat elevilor cat si profesorilor sa interactioneze intr-o comunitate on-line fara a fi 
prezenti in acelasi loc sau timp. 

Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informatii procesate cu atentie fara a mai fi 
implicati emotional. Spre exemplu intr-o discutie on-line, elevii introvertiti tind sa fie mai activi din 
mai multe motive. In mediul virtual, inhibitia cauzata de aspectul fizic este diminuata. Astfel, elevii 
au mai mult timp pentru dezvoltarea cognitiva, pentru adaptarea, corectarea si prezentarea ideilor fara 
distractori din afara. Ei nu trebuie sa concureze cu extravertitii din punct de vedere emotional, care 
tind sa domine sala de clasa intr-un timp relativ scurt. 

Acest tip de invatamant permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri 
externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio si video in clasa sa virtuala. Astfel elevul 
devine un „cautator de cunoastere, mai degraba decat un depozit” (Freire, 1970).CBT (Computer 
Based Training) sau educatia cu ajutorul calculatorului este mult mai eficienta decat modalitatea 
clasica de predare, elevii avand acces la mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu spre deosebire 
de metodele traditionale de predare in care aveam prezenta doar opinia profesorului de curs. 

Fara indoiala accesul factorilor implicati in activitatea educationala la resursele web cresc 
calitatea procesului de invatamant. Internetul este aproape indispensabil atat pentru elevi cat si pentru 
profesori. Acesta imbunatateste procesul de predare-invatare, ajuta la transmiterea informatiilor de 
catre profesori si la asimilarea acestora de catre elevi. 



Cele mai populare aplicatii utilizate in acest domeniu sunt cele de desen sau prezentare, 
organizare, calcul tabelar, navigare pe web, aplicatii de pregatire pe computer, e-mail, site-uri de 
socializare. 

Studiile realizate in ultimii cinci ani in si analizele OECD la nivel global demonstreaza ca 
utilizarea TIC in educatie contribuie intr-o mare masura la inbunatatirea rezultatelor acestora. Cu 
toate acestea, multi profesori, fie ca prefera metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenta generala 
fata de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor si stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, 
Internetului si tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 
• a se informa, documenta si extrage informatii utile dezvoltarii lor profesionale 
• a vizita site-ul ministerului, inspectoratului pentru a fi la curent cu noile programe scolare si 

cu programele in derulare la care pot participa; de asemenea, pot accesa forumuri dedicate cadrelor 
didactice si pot comunica cu colegi din alte scoli pe teme de interes comun 

• a accesa informatii de pe site-uri de tip wiki(exercitii de auto-evaluare/ teste) 
• a declansa desfasurarea unor activitati/aplicatii 
• a crea o biblioteca on-line, etc. 
In acelasi timp insa, resursele Web pot influenta invatamantul intr-un mod negativ. In multe 

universitati, educatie on-line este egala cu postarea cursurilor pe o platforma de specialitate. Desigur 
ca acest lucru este absolut util, dar de multe ori informatiile nu mai sunt asimilate de catre elevi asa 
cum ar fi trebuit sa fie. 

Cele mai utilizate instrumente Web in educatie : 
• E-mailul -face conexiunea intre doua sau mai multe persoane care au o adresa de e-mail. 

Deasemenea prin intermediul acestui instrument se poate trimite acelasi mesaj(mail) catre mai multe 
persoane, in acelasi timp, fara a mai fi necesara duplicarea acestuia. Grupurile sunt un alt motiv pentru 
folosire e-mailului. Acestea ofera posibilitatea sustinerii unei discutii cu un grup de persoane prin e-
mail, cu conditia ca toti acestia sa aiba o adresa de e-mail, prin care sa poata fi contactati. 

• Forumuri de discutii -ofera posibilitatea de interactionare, discutii si schimb de experienta cu 
ceilalti utilizatori fara a fi necesar ca acestia sa fie conectati sau se afle in acelasi timp si in acelasi 
loc cu tine. 

• Chat-ul-ofera posibilitatea de a discuta cu oricine se afla conectat la retea in acelasi timp, si 
care foloseste acelasi program. Este similar cu o conversatie telefonica, folosind, insa, tastatura. 

• Video conferinte – pentru comunicarea prin intermediul camerei web la distanta. 
• Wiki-uri. Sunt reprezentate prin colectii de pagini Web proiectat pentru a permite oricui 

accesul liber pentru a adauga sau schimba continutul, utilizand un limbaj de marcare simplificat. 
• Bloguri si microbloguri. Un blog este un site Web, mentinut in mod obisnuit de catre o singura 

persoana, companii sau alte institutii, cum ar fi cele educationale, continand intrari si comentarii. 
Intrarile sunt descrieri ale unor evenimente, incluzand text si alte materiale, asa cum sunt imaginile 
si secventele video. 

• Retele sociale (social networks). Este un software pentru creearea online a unor retele sociale 
pentru comunitati care au activitati comune pe Web sau sunt interesati in exploatarea intereselor si 
activitatile altora. 

• Fluxuri de stiri (in format RSS sau Atom). Poate fi un canal de stiri sau feed care furnizeaza 
utilizatorilor continut Web actualizat. 

• Servicii pentru partajarea continutului grafic (photo sharing). Este un serviciu pentru 
gazduirea imaginilor, numit deasemenea serviciu de partajare de imagini. Acesta permite utilizatorilor 
sa incarce imagini pe un site Web. 

• Servicii pentru partajarea continutului audio/video (video sharing). Este un serviciu Web de 
gazduire video si permite indivizilor sa incarce videoclipuri pe un site Web. Serviciul poate stoca 
videoclipul pe serverul sau si il va afisa intr-un format care sa permita si altor vizitatori sa il vizioneze. 

• Servicii pentru partajarea prezentarilor. Ca si alte servicii de tip social sharing, utilizatorii pot 
adauga continut (powerpoint), marcaje si comentarii. 



Putem spune despre aceste instrumente ca au un rol foarte important pentru cadrele didacatice, 
acestea avand posibilitatea sa: coordoneze o conferinta, un proiect sau un colocviu, sa realizeze 
prezentari, sa gestioneze documentele unei clase/ grup, sa creeze un spatiu de dezbateri si discutii 
pentru membrii unei glase/ grup sau sa colecteze date. 

Concluzii: 
Desi invatamantul prin intermediul resursele web prezinta numeroase avantaje fata de 

invatamantul traditional, putem afirma faptul ca nu intotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai 
eficiente. Este evident faptul ca numarul utilizatorilor de resurse web este in ascensiune iar odata cu 
acestia si calitatea invatamantului creste. Putem remarca deasemenea valentele benefice pe care 
internetul le are in predarea, invatarea sau evaluarea disciplinelor scolare si faptul ca nu mai exista 
multe domenii in care resursele web sa nu joace un rol fundamental in rezolvarea problemelor curente. 
Invatamantul de tip e-learning castiga teren in fata celui traditional iar elevii aproape ca asociaza 
internetul cu un veritabil profesor. 
  



 

PĂRINŢII- PARTENERI DE ÎNCREDERE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

 
PROF. ÎNV. PREŞC MIREA ADELINA 

G. P. N. RĂTEŞTI 
 
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 
profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile 
familiei și ale școlii, în educația copiilor?  

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 
fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor. 

Dacă în martie am navigat cum am putut prin apele tulburi ale carantinei și ale învățării acasă, 
fără să știm încotro, odată cu întoarcerea în online, epuizarea pare și mai greu de gestionat, în timp 
ce încă dibuim ce funcționează mai bine pentru noi.  

Un studiu Unesco Education Centre, specializat pe cercetarea educațională din Marea Britanie, 
sugerează că problemele familiilor sunt legate de așteptările nerealiste, dar și de lipsa tehnologiilor 
necesare pentru învățarea online, mai ales când și părinții au nevoie de acces la ele pentru a lucra de 
acasă. Aceleași probleme sunt valabile și în România, unde resursele nu sunt disponibile și multe 
gospodării nu au acces la tehnologie.  

„Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au 
lăsat puțin timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor acasă”, a declarat 
autoarea studiului. 

Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care le 
întâmpină se numără: 

• Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi 
• Pot dezvolta un program neregulat de odihnă  
• Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu 
• Evaluarea online poate fi subiectivă  
• Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală 
• Sunt izolați de colegi și de prieteni 
• Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale 
Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale 

şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de 
educaţie a copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare şi referire 
la servicii medicale şi sociale de bază. (din raportul UNICEF)  

Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 
comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Dar provocările 
sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități.  

Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, 
comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct 
de vedere social, cât şi economic. 

Chiar dacă nu este prima situație în care educația trece în digital, problemele cu care încă se 
confruntă cadrele didactice încă trebuie gestionate: 

• Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia 
• Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii) 
• Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală 
• Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-53368876


Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în 
timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se 
adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării online. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul 
actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.  

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 
resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 
ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.  

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 
• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți 

acasă, pasiuni, nevoi particulare) 
• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți) 
• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia 
• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului 
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului 
• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate  
• Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online  
• Solicitarea ajutorului când este nevoie 
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala 
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul 

său familial (profesori) 
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere 

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 
Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții 

diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru o 
transformare pozitivă foarte interesantă.  

Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: 
de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență. 

Cheia nu e să facem mai mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor.  
Reușim împreună sau eșuăm împreună. 

  



 
TRADIŢII DE PAŞTI DIN ZONA ROMANAŢIULUI 
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 „FOCURILE DIN SEARA LĂSATULUI DE SEC” 
 În ultima noaptea dinaintea lăsatului postului în zona Romanaţiului tinerii şi vârstnicii din 

familie ies în faţa caselor pe scăunele sau pe pături. Cei tineri aprind focul cu cauciuc vechi de la 
roţile nefolosite ale căruţelor. În timp ce focul arde, ei servesc vin şi ţuică fiartă, prăjituri. Când se 
intunecă mai bine, încep strigăturile: un vârstnic spune : “Mă roagă, mă roagă!”, iar alt vârstnic de la 
altă poartă răspunde: “Cine mi teroagă?”/ “Mă roaga …..(numele fetei ), Să-i facleagăn de mătasă/ S-
o arunc la….(numele băiatului) în casă!”. Dacă din famila fetei aude cineva şi răspunde, atunci cele 
două familii ştiu ce tinerii lor se îndrăgesc.Cu voie bună se petrece toată noaptea. In micile sate încă 
se mai păstrează acest obicei. 

 
“ POMANA DE LUNI DUPĂ PAŞTI” 
 A doua zi după Paşte, întreaga famile de la cel mai mic până la cel mai mare, porneau incă de 

dimineaţă spre curtea bisericii.Fiecare aducea de acasă bunătăţi puse la masa de Paşte: drob, cozonac, 
miel, vin, ţuică, ouă roşii.Apoi după ce femeile împărţeau mancare copiilor şi bărbaţilor din familie, 
dădeau de pomană celor din jur, pomană pentru sufletele răposaţilor. Din păcate, acest obicei s-a 
pierdutodată cu trecerea timpului. 

 
Fotografiile datează din anul 1975: 

 
 
„HORA TINERILOR NECĂSĂTORIŢI” 
 În ziua de Paşti, familiile tinerilor necăsătoriţi aveau obligaţia morală să aducă lăutari pe o 

poiană de la marginea satului.Aceştia cântau hora de mână, apoi alte dansuri şi jocuri la cererea 
tinerilor prezenţi. Hora de mână era jucată doar de tineri fete şi băieţi necăsătoriţi. Familiie tinerilor 
împărţeau flori in timpul jocului, apoi prăjituri şi vin tuturor în memoria celor decedaţi. 
  



 
 PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR SILVIA MIREA 
GRĂDINIȚA NR. 222, SECTOR 1, BUCUREȘTI 

 
Desfășurarea activității online în domeniul școlar și preșcolar a reprezentat o realitate dificil de 

manageriat timp de mai bine de un an (martie 2020 și aprilie 2021), pentru toate cadrele didactice din 
România, și nu numai. Sistemul de învățământ de pe întreaga planetă a fost provocat să se reinventeze, 
să colaboreze, să găsească soluții și să le împărtășească. Ideile unui profesor din Australia, de 
exemplu, au putut fi împărtășite prin intermediul internetului și au ajuns rapid la mii de kilometri 
depărtare, ca exemplu de bune practice pentru alte cadre didactice.  

Experiențele pozitive ale unor profesori i-au inspirat pe colegii lor, astfel activitățile didactice 
desfășurate atât în perioada de predare online, cât și în momentele de revenire la predare în 
clasă/grupă, când unii copii erau încă acasă iar alții în unitatea de învățământ au fost iarăși împărtășite 
și luate ca exemplu. 

În același timp, copiii – preșcolari sau școlari – au fost mai pregătiți și mai deschiși colaborării 
prin intermediul ecranelor, atât cu profesorii, cât și între ei. Învățarea colaborativă s-a dezvoltat mult 
în această perioadă, atât la nivelul copiilor, al profesorilor, cât și a părinților și bunicilor, care au 
colaborat pentru a facilita comunicarea și învățarea celor mici. 

Este adevărat că mulți copii, aflați în zone fără internet și fără a avea posibilitatea folosirii 
tabletelor, telefoanelor inteligente sau laptopurilor au suferit și suferă încă. Dar acolo unde se află 
dascăli cu adevărat pasionați de meseria aleasă și părinți implicați s-au găsit soluții.  

Dacă pornim de la citatul dat pe prima pagină a Curriculumului pentru educație timpurie – 
2019: ”Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează 
plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor”, John Bennet, UNESCO, 2004, nu putem 
să nu vedem faptul că la scurt timp de la punerea în practică a acestui nou curriculum, situația 
pandemică ne-a silit să strângem rândurile și educația să se realizeze în strânsă colaborare cu părinții 
și ceilalți aparținători care au stat acasă cu copiii și au facilitat comunicarea cu profesorii, prin 
intermediul internetului, în perioadele de predare online. 

“Numeroase studii demonstrează superioritatea strategiilor didactice cooperante, față de cele 
competitive și individuale în dezvoltarea proceselor cognitive superioare, a abilităților de comunicare, 
în îmbunătățirea motivației, a stimei de sine, în dezvoltarea personalității.” (Oprea, p 137) Copiii care 
lucrează împreună, fără presiunea competitivității învață mai bine și mai ușor. Printre beneficiile 
învățării prin joc și prin cooperare conform sursei bibliografice de mai sus se află și: dezvoltarea 
încrederii în propriile puteri, atitudinea pozitivă, respectul reciproc și toleranța – toate calități pe care 
urmărim a le forma încă din perioada preșcolară. 

Prin colaborarea cu părinții, în perioada de predare online, am avut în vedere mai multe 
obiective. Pe primul loc s-au situat realizarea mai multor întâlniri online și de chestionare pentru 
părinți, în urma cărora am stabilit împreună modalitatea de lucru cu copiii acasă, intervalul orar și 
zilele de întâlniri online. De asemenea, treptat am ales tipuri de activități și jocuri ce pot fi realizate 
în timpul întâlnirilor online, când copiii aveau ocazia să comunice cu doamna educatoare și să își 
revadă colegii. Acasă, copiii aveau un orar de grădiniță, cu activități dedicate, în afara celor realizate 
firesc în fiecare zi.  

Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative s-a dezvoltat în această 
perioadă deoarece comunicarea a fost mai des realizată și pe mult mai multe niveluri decât în 
perioadele anterioare. Astfel, mulți părinți au început să privească cu alți ochi experințele educative 
ale copiilor lor și să observe achizițiile celor mici și capacitatea uriașă a acestora de învățare.  

Pentru perioada de Paște a anului 2021, petrecută în familie de copii – prin vacanța prelungită 
de o lună, părinții au avut ocazia să creeze în colaborare cu cadrul didactic un mediu propice copiilor 



pentru aprecierea valorilor tradițiilor și obiceiurilor românești specifice acestei sărbători care vor duce 
în timp la respectarea valorilor naționale și de familie. Printre recomandările făcute părinților s-au 
aflat - în măsura posibilităților fiecăruia - următoarele: 

- Vizita la bunici sau alte rude care locuiesc în sat și observarea activităților perioadei 
premergătoare și din timpul sărbătorii pascale; 

- Participarea copiilor la decorarea ouălor de Paște; 
- Vizionarea de filme cu decorarea ouălor cu metode tradiționale; 
- Vizitarea muzeelor unde se organizează întâlniri cu meșteri populari; 
- Participarea copiilor la pregătirea mesei de Paște; 
- Identificarea obiceiurilor din copilăria părinților și reluarea sau măcar povestirea acestora 

copiilor. 
- Implicarea copiilor, după caracteristica fiecărei vârste, la curățenia de Paște în casă și 

gospodărie. 
- Citirea de către părinți/bunici de povești și poezii cu tematică de Paște. 
Cadrele didactice au avut la dispoziție în acest timp mai multe metode de a ține legătura cu 

copiii și de a continua procesul educativ. Cum comunicarea s-a făcut online, profesorii și educatorii 
au avut la dispoziție programe în care puteau face, de exemplu puzzle-uri cu teme de Paște pe care le 
puteau trimite copiilor sau programe prin care să înregistreze și să animeze povești și alte texte cu 
tematică de Paște pentru copii. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Oprea, C-L (2007). “Strategii didactice interactive”, București, Editura Didactică și 

Pedagogică, R.A 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN CULTIVAREA EDUCAȚIEI ELEVILOR 
 

 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚAMÂNT PRIMAR: 
 MIRESCU OANA – ANCUȚA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU 
 
 Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

 Activităţile extracurriculare organizate de școală au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

 Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o clasă sau chiar elevi din mai multe clase . Aceste activităţi le oferă destindere, 
recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor. 

 Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei copilului; 
aniversarea celor 100 de zile de școală; vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi 
,excursii, plimbări în parc cu scop educativ, vizită la diferite muzee, sărbătorirea zilei naționale a țării, 
ziua dedicată cititului împreună,etc. 

 Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în raport cu dezvoltarea cognitivă şi 
afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o 
mare varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu. 
Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura si respectul 
pentru frumusețile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia întipărindu-şi în 
memorie unele aspecte care poate vor fi de neuitat pentru ei, şi le vor întipări în memorie pentru tot 
restul vieţii. 

 Cea mai îndrăgită activitate extraşcolară este pentru copii excursia şcolară. Aceasta reuşeşte 
cel mai bine să trezească şi să dezvolte interesul copiilor, îmbogăţindu-le orizontul cunoaşterii. Este 
o modalitate de învăţare cu caracter atractiv şi mobilizator care oferă copiilor ocazia de a efectua 
observaţii corecte asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra 
operelor de artă din muzee şi caselor memoriale, asupra unor monumente legate de trecutul istoric, 
de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale. Excursia are menirea 
de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea ce copiii au acumulat la școală, în 
cadrul lecţiilor. Ea permite o abordare interdisciplinară, făcând apel la aproape toate disciplinele de 
învăţământ: istorie, geografie, limba română, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 
religioasă, matematică şi mai ales educaţie ecologică. 

 Din păcate, în acest an școlar nu s-au putut realiza excursii cu participare fizică, însă cele 
virtuale au fost foarte interesante, dându-ne posibilitatea să realizăm turul galeriilor unor frumoase 
muzee din țara noastră, cât și a unor obiective turistice medievale. Copiii au fost foarte încantați, 
demonstrând acest lucru prin desenele realizate și postate pe platforma educațională Google 
Classroom.  

  
Lupușoru Petruța-Iulia, clasa IB 



 

 
Dumitrache Carla-Anastasia-Cristiana, clasa IB 

  
 O altă activitate extracurrriculară cu impact asupra dezvoltării educaționale a elevilor amintesc 

pe cea dedicată zilei marelui scriitor Mihai Eminescu, când elevii au ascultat și recitat poezii scrise,au 
realizat colaje referitoare la aspectele întâlnite în operele prezentate. 

 

 
 
 Realizarea de jocuri de rol în cadrul activității Micii actori a fost, de asemenea, o bucurie pentru 

participanți, confectionând maști din materiale reciclabile și însușindu-și roluri ale unor personaje din 
povești cunoscute. Astfel a fost stimulată creativitatea, comunicarea, spontaneitatea, colaborarea, dar 
și plăcerea de a citi. 

  

 
  
 Alte activități au fost alese de către copii, participând la ele în timpul liber.De obicei,acestea 

sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a le aprofunda cunoștințe dintr-un anumit 
domeniu. Acestea realizează completarea unor aspecte educative și orientează copiii spre unele 
domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură ,etc. 

 În concluzie, activitățile extrașcolare, indiferent de contextul desfășurării (online, tradițional) 
aduc un plus în educația copilului, în dezvoltarea creativității, spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII OLTENEȘTI DE PAȘTI 

 
MIROIU MIHAELA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TAKE IONESCU”,  

RM. VÂLCEA 
 
 Sărbătoarea Paştelui este marcată în Oltenia de obiceiuri străvechi ce ţin de curăţenie şi de 

bucatele care se prepară în casă. "Curăţenia de Paşti" este strâns legată de ideea de primenire şi de 
revenire la viaţă. Astfel, orice gospodină trebuie, ca în timp util, să aibă casa lună pentru primirea 
musafirilor pe parcursul a trei zile de sărbătoare. Această cerinţă, adânc înrădăcinată în tradiţia 
noastră, are menirea de a face din fiecare dintre noi, cel puţin o dată în an, un om curat în faţa lui 
Dumnezeu şi a propriei conştiinţe.Conform obiceiului, femeile nu au voi să doarmă în Joia Mare, 
pentru că vor dormi tot timpul anului. 

Preparatele care în general nu lipsesc de pe masa oricărui creştin în ziua de Paşti sunt ouăle 
roşii, drobul de miel, pasca şi cozonacul. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-se un păcat 
mare orice lucru făcut în casă vineri, când la Biserică se cântă Prohodul. 

În unele zone din Oltenia, bărbaţii sunt cei care încondeiază ouăle, iar acestea sunt dăruite la 
masa de Paşti. De asemenea, în dimineaţa de Paşti, după ce oamenii se întorc acasă cu lumânarea 
aprinsă, nu au voie să intre în casă până nu culeg din grădină iarbă verde pe care o aşează pe scările 
casei şi păşesc pe ea înainte de a intra. 

Oltenii respectă tradiţia şi în ziua de Paşti îmbracă haine noi în semn de respect pentru această 
sărbătoare. 

Obiceiuri de Joi Mari 
Joia Mare este cunoscută în cultura populară ca ziua în care se înroşesc ouăle. pentru că se 

spune că ouăle înroşite în această zi nu se strică tot timpul anului. Pe lângă ouă roşii, românii 
contemporani mai vopsesc ouăle şi în galben, verde sau albastru. Unele gospodine pun pe ou o frunză, 
apoi îl leagă într-un ciorap subţire şi il fierb, ca să iasă "cu model". Mai demult, ouăle se vopseau cu 
coji de ceapă, cu sunătoare, cu coajă de crin roşu sau cu flori de tei; luciul li se dădea ştergându-le, 
după ce s-au fiert, cu slănină sau cu untură. 

Se păstrează şi câteva legende referitoare la înroşirea ouălor de Paşti. Una dintre ele spune că 
sub crucea pe care a fost răstignit Hristos, Maria Magdalena a pus un coş cu ouă şi ele s-au înroşit de 
la sângele ce cădea din rănile Domnului. Altă legendă spune că Maria Magdalena le-a spus că Hristos 
a înviat. Iar ei au răspuns că atunci va învia Hristos, când se vor înroşi ouăle din coşul ei. Și pe dată, 
ouăle s-au făcut roşii. Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria 
primăverii, iar cele colorate în negru simbolizează chinul şi durerea pe care le-a suferit Hristos pe 
cruce. 

Tot în Joia Mare, dimineaţa, oamenii merg la biserică să se spovedească şi să se împărtăşească. 
Tot acum se duce la biserică pâine, care va fi sfinţită de preot, stropită cu vin şi împărţită în noaptea 
de Înviere. Se spune că din Joia Mare nu se mai trag clopotele bisericilor, ci doar se bate toaca. 

Joia Mare se mai numeşte Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră sau Joimăriţa. Conform 
legendei, Joimăriţa a fost la origini, o zeitate a morţii, care supraveghea focurile din Joia Mare, dar 
ulterior a devenit un personaj justiţiar, care-i pedepseşte pe cei leneşi. Până în această zi, gospodinele 
trebuie să termine torsul şi ţesutul de frica Joimăriţei. Personajul este întruchipat, simbolic, de o 
femeie urâtă şi puternică, deghizată într-o vrăjitoare rea, care poartă cu ea o serie de instrumente: o 



găleată cu jăratic, un cleşte, un ciocan, un cuţit, un vătrai, un sac cu cenuşă etc. Ea le arde degetele şi 
mâinile fetelor leneşe, le pârleşte părul şi unghiile şi dă foc fuioarelor de lână găsite netoarse. 
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PRIETENII DE PESTE HOTARE 

 
MISAILA CONSTANTINA 

 

 
 
 Grădiniţele din România sunt invitate să participe în Proiectul transnational ”URSULETUL 

CALATOR”, în parteneriat cu grădiniţele din Municipiul Chişinău, proiect încadrat în iniţiativa 
”Educaţie online fără hotare”. 

 Echipele implicate în proiect vor face schimburi de ursuleţi de plus care vor călători peste Prut, 
cu o agenda nouă, goală şi vor învăţa împreună cu preşcolarii din instituţia parteneră, completând 
agenda cu activităţile desfăşurate. La final de proiect se vor întoarce acasă cu agenda plină de 
cunoştinţe şi vor povesti copiilor ce au învăţat în ţara în care au călătorit. 

 Astfel că şi prescolarii grupelor mari, de la Gradinita cu program Prelungit Nr.39, Galati,  

 
Grupa ”PITICILOR”, sub îndrumarea doamnei educatoare Misăilă Constantina, au demarat 

activităţile online de intercunoastere între preşcolarii din cele două ţări.  
Grupa de preşcolari s-a întalnit în mediul online cu partenerii din Republica Moldova, au 

schimbat impresii şi au prezentat unii altora ursuleţii pregătiţi pentru călătorie. 
 
☺SALUTUL 
 

 
 
☺ÎMPĂRTĂSIREA DE GRUP  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASADAR,  

 
Ursuleţul TEDDY, prietenul piticilor, va călători peste Prut şi va studia timp de trei săptămâni, 

după care se va întoarce acasă cu multe impresii şi cunostinţe noi. 

 
 
 Totodata, piticii nostri sunt nerăbdători să îl cunoască pe ursuleţul din cealaltă ţară. 
După cele 3 săpămâni, ursuleţul Teddy se intoarce acasă cu multe surprize pentru copilaşi şi 

cunoştinţe noi.  
 

 
Le urăm mult succes şi călătorie distractivă celor doi ursuleti! 

  



 
L’EFFICACITE DE L’APPRENTISSAGE EN LINE 

 
MITITEAN OANA 

PROF. GR. DID. I, SPECIALIZAREA FRANCEZĂ-ROMÂNĂ 
LICEUL TEORETIC ”SAMUIL MICU” 

LOC. SĂRMAȘU, JUD. MUREȘ 
 
 UTILISATION 
 L’utilisation d’Internet à des fins d’enseignement sous de multiples formes, se développe 

actuellement dans tous les secteurs de l’éducation, surtout dans le monde pré-universitaire, à force de 
la situation pandémique, cette dernière année. Le terme d’e-learning est récent, puisqu’il ne se 
rencontre que depuis quelques années dans les articles du domaine des technologies informatiques 
dédiées à l’enseignement. Son adoption fulgurante dans l’espace scolaire est liée à de nombreux 
facteurs dont l’absence d’antécédents clairement identifiables (il ne s’agit pas, par exemple, 
uniquement d’enseignement assisté par ordinateur, d’hypertexte ou de multimédia) et son émergence 
tout aussi rapide dans un cadre commercial très friand de mots spécifiques anglo-saxon. 

 THEORIES 
 Les différentes théories sur l’apprentissage s’intéressent avant tout au processus 

d’apprentissage, c’est seulement ensuite qu’une technologie spécifique, en se servant de cette théorie, 
va créer les conditions nécessaires à l’émergence d’un apprentissage (Cavanaugh, 2001; Cavanaugh 
& al. 2004). Ainsi, la question a été formulée en ces termes : Le e-learning est-il aussi efficace que le 
face à face ? Et différentes études ont en effet montré que le taux d’abandon à distance est supérieur 
à celui des élèves en présentiel. Un autre avis met en évidence la multitude de facteurs qui entrent en 
ligne de compte et qui ne permettent pas de dire définitivement si cette modalité de formation soit 
équivalente au présentiel. L’efficacité de l’apprentissage en ligne repose, tout comme celle du face à 
face, sur plusieurs facteurs pédagogiques, techniques, économiques, politiques, administratifs.  

 En économie de l’éducation, on distingue habituellement l’efficacité externe et l’efficacité 
interne. La première répond aux objectifs de la société, puisqu’elle mesure la capacité du système 
éducatif dans son ensemble ou au sein d’une institution scolaire déterminée, à préparer les élèves à 
leur rôle futur dans la société et s’apprécie à travers les perspectives d’emploi sur le marché du travail. 
La deuxième s’intéresse, elle, aux relations entre les inputs éducatifs et les résultats scolaires 
(Psacharoulos & Woodhall, 1998) et se mesure généralement par des taux de réussite scolaires ou 
d’échec.  

 AVANTAGES 
 Les élèves travailleurs, ceux qui ont l’exercice du travail individuel, trouvent que 

l’apprentissage en ligne est une alternative moderne acceptable à l’apprentissage traditionnel en 
conditions de crise, car ils peuvent accéder au contenu pédagogique de n’importe où depuis leur 
appareil. Ils peuvent suivre leurs cours en voyageant en bus, en train ou en voiture, ce qui n’est pas 
possible dans le présentiel qui nécessite un horaire prédéfini et un endroit fixe. L’apprentissage en 
ligne peut donner plus de contrôle aux élèves sur leur parcours pédagogique, aussi que la possibilité 
de gérer chaque action. C’est-à-dire, s’ils veulent réussir la formation ou l’examen, ils doivent bien 
prendre le temps d’étudier et prendre la responsabilité de leur propre processus d’apprentissage (au 
lieu que cela soit sur le dos de l’enseignant), ce qui améliore leur autodiscipline.  

 Les formateurs et les professeurs, à leur tour, peuvent informer la classe ou le groupe des 
dernières avancées en quelques clics, par cet outil. Il leurs suffit de créer une formation, de la partager 
avec les membres du groupe, puis de consulter le progrès des élèves et de leur envoyer les 
observations. L’essentiel dans cette période de travail à la distance est de s’assurer de la progression 
des élèves dans la maîtrise des compétences et des capacités.  
  



EVALUATION 
 L’évaluation des apprentissages à distance propose de nombreux défis aux enseignants. Ce 

travail à distance implique une relation de confiance avec les enfants du fait de l’impossibilité de 
contrôler les conditions dans lesquelles le travail individuel est réalisé en confinement. C’est un 
processus complexe qui consiste à recueillir des informations sur l’apprentissage réalisé par 
l’apprenant, et à les interpréter en vue de porter un jugement, ensuite de prendre les meilleures 
décisions possibles sur le niveau et la qualité des acquisitions reçues, et offrir aux élèves la chance de 
les valoriser. L’évaluation des compétences demande une réflexion tout aussi complexe en ce qui 
concerne les critères de performance, la description de ceux-ci et la manière de quantifier cette 
performance. C’est vrai qu’il n’est pas obligatoire d’évaluer tous les travaux et tous les élèves à 
chaque fois, il faut en revanche proposer un corrigé ou des éléments de correction et de partage de 
façon systématique. Il ne convient pas de pratiquer une notation dévalorisante ou des sanctions. En 
plus, il est approprié de réduire la fréquence des tâches demandées; c’est mieux de laisser aux élèves 
le temps de s’organiser. Au niveau lycée, il est possible de donner des travaux en temps limité. En 
conclusion, l’évaluation des compétences par niveaux de maîtrise sera privilégiée.  

 AUTO-EVALUATION 
 Les exercices auto corrigés sont utiles pour la plupart des élèves. Le professeur peut présenter 

sur le site d’établissement un blog pédagogique ou un mur virtuel, une sélection de testes 
autocorrectifs avec notices, permettant de savoir exactement à quoi va servir chaque quizz, et des 
consignes ciblées pour les utiliser. Ainsi, il peut demander au groupe de parcourir certains exercices, 
en fournissant les corrigés et en indiquant à quel moment s’en servir.  

 Il est difficile de savoir si les élèves font leurs contrôles seuls ou aidés par un membre de la 
famille. Mais, il faut surtout faire confiance à nos élèves ! La plupart font le travail avec sérieux s’il 
est intéressant et s’ils en comprennent le sens. Pour exemplifier, on vous propose quelques idées à 
suivre : 

- Proposer des tâches tout à fait inédites, nouvelles, attrayantes et demander aux élèves de 
justifier leurs réponses, 

- Créer des cartes mentales pour représenter le thème étudié, 
- Créer un portfolio en ligne, 
- Etude de cas : des activités qui présentent des situations problématiques à un groupe, qui 

doit en trouver la solution et l’expliquer.  
 CONSTATATIONS 
 Selon notre expérience d’apprentissage en ligne, qui ne soit (il est vrai !), pas du tout 

exhaustive, indubitable ou de longue durée, s’impose une constatation qui mène vers la richesse du 
style et vers le penchant, de même pour l’apprenant que pour l’enseignant. Ainsi, l’assimilation du 
contenu et l’apprentissage des compétences varient considérablement, selon les disponibilités 
d’assimilation de nouvelles notions de ces deux acteurs de l’espace scolaire : élèves et professeurs.  

 Il reste à savoir si cette disponibilité, cette variabilité est due à des caractéristiques personnelles 
des apprenants, à l’approche pédagogique adoptée par l’enseignant, ou à l’interaction entre ces deux 
facteurs. De même, il s’impose à mettre en évidence, dans la période à venir, si l’efficacité des 
approches pédagogiques peut être affirmée dans l’absolu, ou si elle varie en fonction du style 
d’apprentissage de l’apprenant; c’est à dire tester, suivre et développer l’impact de la modélisation 
du style d’apprentissage sur la relation entre l’approche pédagogique et l’efficacité de l’apprentissage. 

 
Bibliographie : 
Cavanaugh Cathy S., International Review of Research in Open and Distance Learning, of 
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 5 avantages de l`apprentissage en ligne – http://easy-lms.com  
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Eficacitatea învățământului on-line 

 
 Utilizarea Internetului în scopuri didactice s-a dezvoltat exponențial în ultima perioadă, și din 

cauza situației pandemice. Sunt interesante teoriile privind acest mod de predare-învățare-evaluare 
(și ne vedem obligați să urmărim aparițiile științifice mondiale privitoare la acest subiect, întrucât 
experiența personală în domeniu este încă limitată), pornind de la următoarea întrebare: Învățământul 
on-line poate fi tot atât de eficient ca și cel tradițional?  

 Avem de-a face cu eficacitatea externă, care se pliază pe obiectivele sociale, cum ar fi cerințele 
de pe piața muncii, și eficacitatea internă, proprie exclusiv mediului școlar, cuantificându-se, în 
principal, prin bilanțul la examene.  

 Putem aminti ca avantaj al învățării virtuale, accesul permanent la resurse educaționale și link-
uri, necondiționat de cauze externe (de timp și de loc), sau gestionarea propriului orar și calcularea 
exactă a timpilor de învățare/pregătire, permițând responsabilizarea elevilor. În plus, cadrele didactice 
pot informa clasele/grupele de elevi asupra celor mai recente și eficiente mateiale virtuale, urmărind 
prin cerințe specifice și prin itemi individualizați, evoluția fiecărui elev în parte, sau grupându-i după 
anumite criterii alese în comun. 

 Desigur, menționăm evaluarea și auto-evaluarea, aceasta din urmă putând fi potențată și 
valorizată în învățământul on-line. Când ne raportăm la evaluare, luăm în calcul competențele 
dobândite de către elevi, criteriile de performanță și disponibilitatea copiilor pentru munca specifică 
(studiu individual), bazată în mare măsură pe încrederea reciprocă și pe implicare voluntară.  

 Eficacitatea și eficientizarea învățământului, fie tradițional, fie virtual, ține de multitudinea de 
stiluri puse în joc, și de disponibilitatea celor doi actanți principali –elevi și cadre didactice- spre 
atingerea obiectivelor scontate.  
  



 
REORGANIZAREA EDUCAȚIEI SPECIALE ÎN CONTEXTUL 

EPIDEMIOLOGIC ACTUAL 
 

 PROF. PSIHOPEDAGOG MITREA AURORA,  
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „EMIL GÂRLEANU” GALAȚI 

 
1. Noțiuni generale  
Un deziderat al educației actuale îl reprezintă, cu preponderență, centrarea instruirii pe elev, 

valorificarea tuturor „punctelor forte” ale instruitului și minimizarea efectelor „punctelor slabe”.  
Fiecare copil trebuie tratat ca parte din societate, dincolo de şi fără să conteze deficienţa sau 

dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare. Educaţia reclamă o preocupare deosebită din partea 
tuturor factorilor implicaţi în această misiune fundamentală, fie ei politicieni, dascăli sau 
părinți/tutori/aparținători legali.  

Politicile educaţionale actuale susţin şi promovează principiul adaptării şcolii la nevoile şi 
capacităţile elevilor, crearea unui învăţământ centrat pe elev şi pe nevoile, interesele şi cerinţele 
acestuia, în vederea obținerii unei adaptabilități cât mai înalt funcțională pentru toţi elevii.  

Profesorul, prin rolul lui principal de modelator de suflete și formator de personalități adaptative 
contextului socio-economic actual, pe lângă misiunea de a transmite elevilor informații și a le forma 
un bagaj solid de cunoștințe, are datoria să suscite interesul și să faciliteze înțelegerea acestora prin 
update-ul permanent al metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de lucru.  

Psihopedagogul, profesorul de psihopedagogie specială, profesorul educator, kinetoterapeutul, 
sunt profesioniştii care lucrează în colaborare, ca echipă multidisciplinară de intervenţie, pentru a 
răspunde nevoilor complexe ale elevilor cu CES.  

Relaţia stabilită atât între membrii echipei de intervenție din cadrul unității de învățământ, cât 
şi între profesionişti, beneficiarii direcți ai serviciilor educaționale şi familiile acestora este foarte 
importantă, trebuie să fie bazată pe colaborare și respect reciproc.  

 
2. În loc de introducere  
Zilnic trec pragul școlilor speciale numeroși copii. Diagnosticați cu deficiențe mintale, 

senzoriale sau asociate, toți se încadrează în categoria copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
 Dintre aceștia, unii fac naveta zilnic, alții săptămânal sau chiar semestrial. 
Zâmbind sau plângând, indiferenți sau neștiutori, toți sunt mânați în aventura cunoașterii de 

aceeași speranță: Îmbunătățirea calității vieții ! 
Pentru a nu rămâne doar simpli spectatori ai piesei derulate pe scena vieții, este necesar să 

reflectăm asupra răspunsurilor la următoarele întrebări esențiale: 
• Empatizăm cu neputințele, necesitățile, speranțele celor mai puțin norocoși ca noi? 
• Avem conștiența întâmplărilor petrecute dincolo de ce putem cuprinde cu privirea? 
 
3. O altfel de clasificare a educației 
În situația epidemiologică instituită la nivel mondial, nu numai național, sistemul educațional a 

trecut rapid prin schimbări majore. Acestea au vizat nu numai metodele de intervenție instructiv-
educativă și terapeutic-recuperatorie, ci au impus noi termeni de comparație în clasificarea educației. 

Astfel, în acest moment, putem vorbi despre: 
a. Educația ante-pandemică, cu activități tradiționale de tip față-în față, care presupun 

desfășurarea într-un mediu fizic dedicat și axarea pe formarea de competențe, priceperi, deprinderi 
și abilități prin: 

• Predare-învățare-evaluare; 
• Terapie educațională; 
• Terapii specifice și de compensare. 
b. Educația în timpul pandemiei, cu activități de tip sincron/ asincron, care presupun: 



• Schimbarea mediului de livrare a serviciului educațional; 
• Adaptarea metodelor și tehnicilor de intervenție cu accent pe diversificarea agenților de 

acțiune; 
• Dezvoltarea și implementarea unor cadre educaționale, formale și non-formale, care să 

integreze în conținutul lor sau în metodele de intervenție noile tehnologii; 
•  
4. Soluții digitale în adaptarea metodelor și tehnicilor de intervenție. 
Pentru a satisface nevoile și trebuințele necesare unei adaptabilități cât mai înalt funcțională la 

nivel individual și a facilita inserția socială/profesională la nivel optim, am regândit și reorganizat 
întregul proces de intervenție terapeutică. 

Astfel: 
a. Pentru categoria agenților de acțiune cu independență manifestă în participare: 
• Urmărim angajarea în învățarea auto-dirijată; 
• Formăm abilități, priceperi și deprinderi de muncă și viață; 
• Dezvoltăm competențe noi pentru educație (a ști, a face, a fi, a lucra împreună); 
• Aprofundăm funcționarea optimă a componentelor sistemului psihic la nivel individual. 
 
b. Pentru categoria agenților de acțiune cu independență controlată în participare: 
• Urmărim valorificarea potențialului educațional individual; 
• Formăm abilități, priceperi și deprinderi de muncă și viață; 
• Dezvoltăm competențe – cheie în evoluția personală și socială; 
• Aprofundăm calitatea funcționabilității individuale în contexte variate. 
 
c. Pentru categoria agenților de acțiune fără independență în participare: 
• Urmărim implementarea unui program multifocal de intervenție (module multimedia cu 

adresabilitate extinsă); 
• Formăm comportamente adaptative de muncă și viață; 
• Dezvoltăm însușiri pozitive ale personalității reflectate în valorificarea maximală a 

potențialului psiho-fizic; 
• Aprofundăm funcționabilitatea individuală ca reacție la stimuli externi controlați. 
 
Transpunerea interacțiunii cu elevii în spațiul virtual se realizează utilizând următoarele 
➢ canale de comunicare: 
• Platformă specializată de e-learning, Google Classroom; 
• Mijloace specifice de învățare la distanță, aplicații pentru comunicarea asincron; 
• Operatori în domeniul comunicațiilor poștale. 
➢ modalități de structurare a conținutului activității: 
• Resurse educaționale deschise cu conținut digital ( site-uri, soft-uri, tutoriale etc); 
• Material didactic interactiv: 
 - Fișe de lucru cu înregistrare audio; 
 - Prezentări PowerPoint cu înregistrare audio-video; 
 - Jocuri didactice. 
 
5. Exemple de bune practici 
În ceea ce privește instrumentele și tehnicile inovative utilizate în practică la cabinetul 

psihopedagogic, vă prezint succint modalitatea de intervenţie terapeutică prin intermediul tehnologiei 
digitale. 

 
 
 
 



 

 
 
 



6. Diagnoză și prognoză  

➢ Limite și dezavantaje: 
De ordin uman 
• Sprijinul fizic acordat în mod tradițional restricționat; 
• Evaluarea achizițiilor dificil de cuantificat; 
• Desfășurarea unei comunicări defazată, artificială; 
• Intervenția personalizată direct proporțională cu gradul de pricepere și implicare a părinților. 
 De ordin material 
• Lipsa device-urilor; 
• Cunoștințe insuficiente în domeniul IT; 
• Conexiune la internet fluctuantă sau inexistentă; 
• Costuri crescute de mentenanță. 
 
➢ Concluzii și recomandări: 
Pentru a schimba comportamentele și a favoriza integrarea noilor concepte și valori, este 

imperios necesar ca elevii să beneficieze de învățare experiențială printr-o abordare socio-
constructivistă. 

Cultura digitală nu ar trebui să suprime paradigmele trecutului; este imperios necesar ca ele să 
coexiste! 

 
7. În loc de încheiere: 
Ca adevărați modelatori de destine, suntem în permanentă upgradare. 
Deviza noastră este: fii mai pregătit decât ai fost în clipa care abia a trecut! 

  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR – MITRICĂ FLORIANA CORNELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VIRGIL MAZILESCU”/  
G. P. P. ”FLOARE DE TEI” CORABIA 

 
Procesul educațional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în grădiniţă, în afara activităţilor obligatorii 
sau activităţi desfaşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăsoară sub 
îndrumarea atentă a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în 
prezentarea formaţiilor artistice ale grupei - solişti, dansatori, recitatori - având ca scop evidenţierea 
globală a unor cunoştinte acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea acestora cu ocazia 
unor evenimente sociale, istorice, culturale sau religioase. 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi artistice 
organizate de către cadrele didactice împreună cu copiii (sau în colaborare cu alţi specialişti), având 
variate forme de prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală şi instrumentală, dans modern, dans 
popular, euritmie, scenetă, şezătoare etc. Punctul de desfăşurare poate fi atât în incinta instituţiei 
şcolare, cât şi în afara acesteia. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), serbarea are un 
efect pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le deschide 
un orizont larg spre frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere 
spiritual, le produce emoţii estetice şi bucurie. Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă 
sunt organizate în concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind 
o încununare a rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să aibă, în primul 
rând, un rol formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile copiilor: intelectuale, afectiv-
morale. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar 
conţinutul lor cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

Serbările îmbogăţesc şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor, în afara faptului că îi organizează 
într-o acţiune comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă simţul de răspundere al fiecărui copil şi al 
întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine rezultate şi performanţe.Educatoarea trebuie să 
se bazeze pe organizarea serbărilor ca pe unul din cele mai eficiente mijloace de sudare şi 
omogenizare a colectivului. Prin munca de repetiţie şi învăţare se întăresc relaţiile de prietenie, de 
colaborare şi muncă în echipă. Activităţile cuprinse în programul serbărilor le provoacă copiilor o 
stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie, care influenţează în bine starea organismului.(Agoston-
Vas, Caltun, 2012). Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, 
îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi 
ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultură 

Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, 
îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării 
conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor activități este faptul că oferă posibilități mai largi 
de cunoaștere directă a realității, stimulează spiritul de inițiativa și dispune de o încărcătură afectivă 
puternică. 

Prin excursiile și drumețiile organizate de grădiniță se urmărește și întărirea organismului 
copiilor, călirea organismului, formarea unor deprinderi de igienă și de comportare civilizată. Se mai 
are în vedere educarea copiilor în spiritul colectivului prin subordonarea interesului individual față 



de cel colectiv, educarea spiritului de ordine și disciplină. Prin excursii și drumeții copiii învață să se 
comporte în grup, să protejeze mediul și să se destindă. 

Organizarea excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea conducătorilor 
de grup. Trebuie să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, alegerea perioadei potrivite, a 
modului de desfășurare și finalizare, urmărind și deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, 
atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele 
acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmari și recunoaștere a aptitudiniloropiilor de a participa la acest fel de activități. 

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor și școlilor, 
ci și prin activităţi extracurriculare, extrașcolare. Acest lucru se realizează și prin încheierea 
parteneriatelor cu diferite instituții sau asociații, participarea și organizarea de concursuri sau 
festivale. 

Scopul acestora este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în activități 
care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari, să pună în valoare 
talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul 
național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

În cadrul grădiniţei, activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 
concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, 
teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. 

Parteneriatele propun un alt mod de a pregăti copiii pentru lume, într-un mod practic, creativ, 
inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite și interesante pentru ei. 
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VÂNĂTOAREA DE COMORI – O MODALITATE DE A-I PUNE PE ELEVI 

ÎN MIȘCARE ÎN ÎNVĂȚAREA VIRTUALĂ 
 

 PROF.ÎNV.PRIMAR- MITRUȚ ALEXANDRA MIHAELA 
ȘCOALA GIMANZIALĂ ANTON PANN- VOLUNTARI, ILFOV 

 
Atunci când auzim de ”învățare virtuală” sau ”învățare la distanță”, este ușor să ne imaginăm 

că elevii își vor petrece opt ore pe zi în fața unui ecran. Cu toate acestea noi, ca educatori, știm că 
această abordare nu este potrivită cu dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Copii au nevoie să se miște și 
să interacționeze în lumea lor fizică. Ei au nevoie să exploreze noi forme de învățare, inclusiv tactil 
sau făcând lucruri. De aceea este nevoie ca noi, profesorii, să concepem lecții care îi îndepărtează pe 
copii de ecrane* și să-i punem să se miște și să meșterească. Profesorii din întreaga lume au incorporat 
mișcarea chiar și în spațiile virtuale și online utilizând ”vânătoarea de comori”. Îmi place cât poate fi 
de flexibilă structura unei vânători de comori. Poți să concepi o vânătoare de comori în jurul casei 
copilului sau poți concepe o vânătoare de comori mai complexă și elaborată, în cadrul unui spațiu 
comunitar mai larg. O vânătoare de comori poate ajuta copiii de grădiniță să descopere formele în 
lumea lor apropiată sau să descopere diferitele texturi ale mediului. Iar un elev de liceu, de exemplu, 
poate utiliza vânătoarea de comori pentru un studiu etnografic al structurilor și sistemelor unei anume 
comunități.  

Puterea vânătorii de comori în învățarea la distanță 
O vânătoare de comori este întocmai ceea ce arată numele. Profesorii cer elevilor să găsească 

anumite indicii sau obiecte în casa lor sau într-un spațiu mai larg (parc, pădure, comunitate). Acest 
tip de activitate poate funcționa ca vido-conferință, dar la fel de bine poate funcționa pe baza unor 
fotografii pe care le fac copiii și le încarcă într-un fișier comun. Elevii pot lucra în echipe, utilizând 
camerele de discuții ale platformei de video-conferință, sau pot lucra independent.  

În continuare sunt câteva idei de vânătoare de comori: 
• Vânătoare de comori la matematică: Elevii trebuie să găsească în casa lor obiecte specifice 

care sunt legate de concepte matematice (ex. forme geometrice, obiecte cu unghiuri drepte, linii 
paralele etc., n.n.) Li se poate cere chiar să măsoare anumite obiecte și să raporteze rezultatele 
grupului de lucru. Am văzut astfel de activități utilizate la geometria pentru clasa a doua, dar și pentru 
lecții mai avansate de gândire a proporțiilor sau demonstrarea teoremei cu Pitagora. 

• Vânătoare de comori la activități practice: Profesorii dau elevilor o listă cu specificații ale 
unor obiecte. Le pot cere să găsească ceva moale, ceva elastic ceva rotund etc. După ce au găsit aceste 
obiecte, li se acordă un anumit timp în care să creeze ceva nou din aceste obiecte. 

• Vânătoare de comori la științe: Atunci când elevii învață despre mediile naturale, și-ar putea 
folosi telefoanele pentru a face fotografii diferitelor forme de mediu din vecinătate. Am văzut 
profesori care merg mai departe, la identificarea de păsări (sau mici animale, fluturi, alte insecte, 
plante etc.), cu înregistrarea unor coordonate cheie și fotografii, sau utilizând acest proces la subiecte 
ca astronomia și meteorologia. Dar poate fi și ceva mai simplu, cum ar fi descoperirea de prădători și 
vânat. 

• Vânătoare de comori pentru istorie: Elevii pot merge prin orașul lor pentru a găsi elemente 
de cultură sau semne ale istoriei (cum ar fi nume de străzi sau plăci comemorative, statui etc.) Aceasta 
reprezintă uneori și șansa ca elevii să exploreze în cadrul discuțiilor comune și întrebări mai dificile 
în jurul ideii numelor care sunt reprezentate sau nu în istorie. 

• Vânătoare de comori pentru arta limbajului: La vârste mai mici, elevii pot explora textele 
descoperite în mediul din jur. Ei pot căuta cuvintele din raza lor vizuală pe care le găsesc, de exemplu, 
pe cutia cu fulgi de cereale. Ei pot face o fotografie a acelui cuvânt și pot să o încarce pe platforma 
clasei, sau profesorul le poate cere să ”găsească un cuvânt care se termină cu o anumită literă sau 
combinație de litere”. Cu cei din clasele mai mari, elevii pot porni la vânătoare pentru a găsi teme, 
sau genuri într-o comunitate mai largă (ex. cartier, oraș). 



• Vânătoare de comori pentru educația fizică: Elevii pot primii un set de provocări în care 
trebuie să sară peste anumite obstacole sau trebuie să facă o serie de mișcări, genuflexiuni sau sărituri 
când întâlnesc alte obiecte. Elevii își pot înregistra mișcările cu ajutorul telefonului, ca dovadă a 
exercițiilor lor. 

• Vânătoare de comori pentru muzică: Elevii pot porni la vânătoare de muzică, trebuind să 
înregistreze anumite tipuri de muzică pe care le găsesc în împrejurimi. Sau, într-o versiune mai 
simplă, trebuie să găsească obiecte care pot constitui instrumente de percuție sau care pot vibra ca o 
coardă etc. 

 
 Modalități de structurare ale vânătorilor de comori 
1. Sincronă: Cu acest model, vă veți începe de obicei ora cu o conferință video cu întreaga 

clasă, pe una din platformele de conferință (Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, etc.) și veți 
împărtăși elevilor instrucțiunile și parametrii în care se va desfășura vânătoarea de comori. Această 
conferință este necesară și atunci când reamintiți elevilor normele și procedurile. De exemplu, elevii 
trebuie să știe că pot pleca de lângă computere, dar nu-și pot căra cu ei laptop-rile sau că ar trebui ca 
membrii familiei să știe despre vânătoarea lor, pentru a le respecta intimitatea. I-ai putea organiza pe 
elevi în mici grupuri, utilizând camerele de discuții ale platformei video, permițându-le să 
interacționeze unii cu alții, găsind obiecte variate în propria locație. Atunci când începi o vânătoare 
de comori, nu uita să stabilești pentru întreaga clasă durata de timp a acestei activități și ora de 
încheiere. 

2. Asincronă: Cu acest model, de obicei postezi instrucțiunile vânătorii de comori pe platforma 
clasei și le dai elevilor un timp de execuție mai lung. De exemplu, le-i putea acorda o săptămână 
pentru a găsi toate obiectele cerute. În anumite cazuri, ai putea face un concurs și să postezi, în timp 
real, numele celor care au completat cerințele. Cu toate acestea, ar fi bine să eviți competiția și să te 
concentrezi în schimb pe împărtășirea reciprocă de obiecte în cadrul fiecărui grup. Aceasta este 
valabil în special în activitățile care-și propun la final realizarea unei expoziții foto. 

3. Hibridă: Într-un mediu hibrid, i-ai putea pune pe elevii din clasă și cei de acasă să lucreze 
împreună, într-o vânătoare comună. Elevii din clasă ar putea găsi indicii rezolvând un mesaj codificat 
sau un puzzle și apoi vor preda acel mesaj colegilor de acasă, care trebuie să găsească obiectele 
indicate de mesaj sau puzzle. 
  



 
ATIVITATILE EXTRASCOLAREINTRE ONLINE SI TRADITIONAL IN 

PERIOADA PANDEMIEI 
 

MITU ALEXANDRA 
 
Perioada pandemiei de coronavirus a produs numeroase schimbari atat in mentalitatea 

parintilor,cat si in cea a educatorilor si copiilor.Educatorii incearca sa se adapteze acestei situatii, care 
reprezinta o provocare nu doar datorita posibilitatilor tehnice de utilizare a noilor tehnologii cat si 
datorita situatiei reale cu care se confrunta parintii: lipsa unei personae care sa fie alaturi de copil in 
toata aceasta perioada. Parintii, adesea sunt ocupati cu serviciul lasand aceasta responsabilitate in 
grija bunicilor, de a face “online “cu copiii activitati,ceea ce pentru bunici este foarte greu ei nefiind 
familiarizati cu aceste tehnologii.De aceea noi cadrele didactice suntem datoare sa gasim solutii 
variate si viabile pentru a putea antrena si lucra cu toata grupa de prescolari, chiar si cu cei care nu au 
posibilitatea de a ne urmari in mediul “online” Prin aplicatiile Whatsapp, goole meet si aplicatia Zoom 
am reusit sa comunicam cat mai eficient cu parintii, sa le transmitem toate activitatile noastre, iar ei 
la randul lor sa ne sprijine in actul educativ. 

Chiar daca aceasta perioada este una foarte grea pentru toti, dar mai ales pentru copiii deoarece 
ei nu mai pot socializa cu colegii cum faceau fizic, copiii pot continua explorarea in mediul online, 
alaturi de instructor care adapteaza curricula pentru noul format. Cu siguranta stim ca tehnilogia este 
importanta in viata de zi cu zi ,de aceea copiii sunt atrasi de ea.Cunostintele pe care le deprinde prin 
programarea de jocuri, animatii,aplicatii sau chiar roboti il ajuta pe copil sa gaseasca solutii sis a 
resolve problemele. Copiii pot capata aceste cunostinte la cursurile online live de programare 
Logiscool unde indrumatii fiind de instructor vor putea crea, interpreta si edita codul text al propriilor 
programe si jocuri. 

 Artele frumoase sunt la fel de valoroase in viata copilului tau precum sunt stiintele.Atelierele 
de arte il ajuta pe copil sa fie empatic, sa aiba abilitati de comunicare si discurs,sa-si dezvolte 
imaginatia si creativitatea. Improvizeaza un loc special pentru creatie cat timp stam acasa si ofera-I 
copilului tau sansa de a invata sa se exprime sub indrumarea unui profesionist. 

 Daca vrem sa-I ajutam pe copii sa-si imbogateasca cunostintele despre comunitatea in care 
traieste, dar si despre alte civilizatii din ziua de azi sau unele antice putem realiza sa vizitam in regim 
virtual o selectie de muzee international care “si-au deschis portile”, in aceasta perioada, in 
online.Pentru a-I diversifica activitatea din fiecare zip e perioada carantinei, exploreaza alaturi de 
copil un muzeu nous au o gradina zoological si transforma aceasta “excursie virtuala” intr-una 
educative.Prin aplicatiile cu cursuri gratuite de limbi si literature straine copilul va avea sansa de a 
invata si de a se acomoda daca studiaza in strainatate sau de a se angaja la jobul mult visat daca 
cunoaste cel putin o limba straina. Astfel el isi dezvolta o minte mai ascutita, dar si un nivel de cultura 
care il poate duce departe, acolo unde isi doreste. 

 Cursurile si atelierele de gatit reprezinta o ocaziue excelenta de a gati impreuna cu copilul tau 
si de a descoperi arta culinara mai mult ca niciodata.In cadrul acestor ateliere, copiii isi vor forma 
obiceiuri sanatoase de alimentatie pe tot parcursul vietii. Prin gatit si lectii de nutritive invata sa aiba 
dexteritate si sa se coordoneze mult mai bine in timp. 

Activitatile de muzica si de miscare se vor derla in aer liber daca timpul ne va permite. 
Intre activitati se va aerisi cel putin o jumatate de ora sala de grupa.In sali nu se vor putea folosi 

sisteme de climatizare. O alta activitate pe care o putem desfasura acasa in perioada aceasta este 
activitatea de a planta flori. Este o activitate care ii incanta a pe cei mici datorita modului de 
lucru.Vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii distractive sau sportive stimuleaza copiii 
spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie. Concursurile scolare, dsfasurate online sunt 
o metoda excelenta de a starni interesul copilului pentru diferite arii curriculare, avand si o importanta 
majora in orientarea profesionala a elevilor, facandu –le cunoscute toate posibilitatile pe carev le au. 



 In concluzie consider ca activitatile extrascolare desfasurate chiar si in mediul online contribuie 
la gandirea si completarea procesului de invatamant, la dezvoltarea inclinatiilor si aptitudinilor 
scolarilor, la organizarea rationala si placuta a timpului lor liber.Avand un character atractiv, copiii 
participa intr-o atmosfera de voie buna si optimism, cu insufletire si daruire. Succesul devine astfel 
garantat daca avem incredere in imaginatia, bucuria si in dragostea din sufletul copiilor. 
  



 
PARTENERIAT EDUCAŢIONAL-TRADIŢII POPULARE ROMÂNEŞTI 

 
 PROFESOR MIU SIMONA-MONICA 

COLEGIUL ECONOMIC”GHEORGHE CHITU”-CRAIOVA 
  
 În sens larg, tradiţiile unui popor includ valorile socio-culturale create de el în momente 

capitale din trecutul istoric, valori care se insinuează în realitatea prezentă a individului. Tradiţia este, 
aşadar, o constantă care se include în procesul de producere a culturii şi civilizaţiei, ea conţinând 
elemente înţelese ca valori în sine, imuabile. 

 Obiceiurile sunt cuprinse în tradiţie şi ele ni se înfăţişează ca fapte culturale complexe, menite 
să organizeze viaţa oamenilor, să marcheze momentele importante ale trecerii prin lume, să le 
modeleze comportările. Ele dimensionează trăirea anumitor momente de emoţie colectivă, având o 
structură sintetică, funcţii morale şi manifestări estetice . În acest context se înscrie necesitatea 
educaţiei cultural-traditionale a elevilor. Printr-o bună colaborare cu Muzeul Olteniei-Sectia 
Etnografie şi C.E „Gheorghe Chitu”acest parteneriat va avea rezultate pozitive în educarea elevilor 
pentru păstrarea tradiţiilor, a folclorului şi a obiceiurilor olteneşti, oferind posibilitatea unei deschideri 
prin activităţi desfăşurate între diverse unităţi din învăţământul doljean şi alte instituţii ale cominităţii 
locale şi regionale. 

 Prezentul parteneriat s-a convenit a fi încheiat ţinând cont de potenţialul educativ al 
învăţământului extraşcolar ( informal sau noninformal) şi de nevoile de a îmbina armonios relaţiile 
dintre educatia şcolară şi cea extraşcolară, în scopul modelării personalităţii elevilor şi eficientizării 
procesului instructiv-educativ. 

 Scopurile realizarii acestui proiect au fost:  
❖ Educarea elevilor pentru a deveni buni cetăţeni ai comunităţii şi pentru manifestarea 

interesului pentru tradiţiile populare româneşti. 
❖ Formarea şi dezvoltarea la elevi a simţului de responsabilitate faţă de arta tradiţională dar şi 

cea contemporană. 
❖ Realizarea unor activităţi comune între beneficiarii acestui parteneriat. 
❖ Dezvoltarea abilităţilor de organizare şi structurare a informaţiilor . 
❖ Încurajarea elevilor pentru asumarea de responsabilităţi şi pentru cooperare în activităţi 

privind protejarea obiceiurilor si traditiilor româneşti. 
Modalităţile de realizare a obiectivelor s-au modificat pe timpul pandemiei astfel: 
-Organizarea de întâlniri între partenerii implicati in derularea proiectului pentru orientare si 

consultanţă s-a facut in mediul on-line. 
-Stabilirea unui numar de activitati în concordanta cu temele alese, pe grupe cu numar restrans 

de persoane 
 -Implicarea elevilor in activitatiile propuse pentru protejarea obiceiurilor si traditiilor 

româneşti s-a facut prin documentarea lor din mediul virtual si prezentarea materialelor in cadrul 
orelor de dirigentie. Deasemenea le-am recomandat o webografie ,pe care au consultat-o cu mult 
interes. 

Activitatile propuse au fost: 
Modalităţi de evaluare 
-Analiza periodică a activităţilor susţinute. 
-Observarea impactului proiectului asupra elevilor, părinţilor şi colegilor din punct de vedere 

educaţional. 
Resurse materiale implicate în derularea procesului instructiv-educativ 
-Cărţi, pliante, filme si reviste de etnografie. 
-Materiale in format electronic 
-Actiuni comune 
-Realizarea unor expozitii in care vor fi expuse produsele realizate pe diverse teme. 



-Intalniri cu specialisti din domeniuon-line 
-Organizarea unui concurs intre clase pe teme de etnografie. 
Activităţi de informare şi documentare 
-Înfiinţarea, menţinerea şi funcţionarea unui centru de documentare pe teme similare . 
-Elaborarea si editarea de materiale pe diverse teme de etnografie. 
-Informarea tuturor colaboratorilor privind rezultatele partiale si finale ale proiectului. 
PROGRAMUL ACTIVITĂŢIILOR PARTENERIATULUI 
 

Nr.crt. Activitatea Perioada 
1. Festivalul national al traditiilor populare octombrie 
2. Vizita la expozitia „Ceramica olteneasca intre sinteza si 

devenire” 
noiembrie 

3. Traditii populare oltenesti de Craciun si Anul Nou. 
Intalnire cu un specialist  

decembrie 

4. Prezentarea virtuala a Laboratorului de restaurare al Muzeului 
Olteniei 

ianuarie 

5. Dragobetele . Intalnire cu un specialist  februarie 
6. Parada martisoarelor martie 
7. Participarea la Targul de Paste aprilie 
8. Ocupatii traditionale specifice Olteniei mai 
9. Modele si valori ale culturii. 

Intalnire cu un specialist in etnografie.  
iulie 

  



 
CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

PROF. PTR. ÎNV. PRIMAR, MLADINOVICI MIHAELA 
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ,, ŞTEFAN ODOBLEJA” 

DROBETA-TURNU SEVERIN, MEHEDINŢI 
 
 ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
( Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 



naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au 
la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate 
în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale.  
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OBICEIURI, TRADIȚII ȘI CREDINȚE ROMANEȘTI DE PAȘTE 
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 Sărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită şi solemnă dintre sărbătorile anului, care aduce 

omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. 
În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 
încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 
Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 

 Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 
somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 
către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 
iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” 
toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 
tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre 
răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să 
mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se 
sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

Obiceiuri de Paşte în regiunile României 
Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră avem și de această dată obiceiuri 

moștenite din vremuri străvechi, în funcție de regiune: 
• În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită 

de feciori, iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi că a doua zi să dea un ospăţ, 
adică mâncăruri şi băuturi din care se înfruptă atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au 
încercat să fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul. 

• În zona Transilvaniei este obiceiul cunoscut sub numele de „stropit”. Potrivit acestuia – 
preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau mai multe, pe care le stropesc 
cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi reprezintă un bun prilej pentru 
o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie. 

• În Ţara Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – 
obiceiul Junii Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de călușari sau de 
colindători, cu vătaf şi casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui 
Solomon, la picnic, unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută şi îndrăgită dintre ele este 
aruncarea buzduganului. 

• În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a 
credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 
credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în 
aşteptarea preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucăţele din coşul pascal. În faţa fiecărui 
gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu un şervet 
ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe 
de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belşug), 
zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făină (pentru că rodul grâului să fie bogat), ceapă şi 
usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, 
brânză, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu hrean, şi prăjituri. 
După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continuă în familie. 

• În Maramureş, zona Lăpuşului, dimineaţa, în prima zi de Paşti, copiii (până la vârsta de 9 
ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. Gazda dăruieşte fiecărui urător un 
ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează gospodarilor „Sărbători fericite!”. La 

https://www.mezeluri.ro/


această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să 
nu fie discordie tot restul anului. 

• În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, 
fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin + pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se 
include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continuă masa cu 
friptură de miel. 

Fiecare zonă are datinile și obiceiurile sale, frumose, bine păstrate din moși- strămoși, dar cu 
toate acestea să nu uităm esența marii sărbători- Învierea Domnului, Mântuitorul întregii omeniri, 
care a adus salvarea omenirii.  

Alături de elevii clasei a IV-a C de la Șc. Gimn. “Avram Iancu” din Turda, jud. Cluj am marcat 
această sărbătoare cu o frumoasă activitate, chiar dacă suntem în timpul pandemiei. Elevii au 
prezentat importanța Paștelui, au recitat poezii creștine și au compus poezii, creații proprii. 

 
ZI DE SĂRBĂTOARE ÎNVIEREA DOMNULUI 
Revin păsări călătoare, Isus a murit la Golgota pe cruce 
Oamenii ies pe ogoare, Pentru Mântuirea noastră, a tuturor,  
Florile sunt parfumate, Ca cei care nu știu unde să apuce 
Totul este o splendoare, Prin har să le fie Mântuitor. 
Iar în zi de sărbătoare Și moartea nu a avut biruință, 
Tot pământul a strigat: Căci Domnul Sfânt e viu pe veșnicie 
 - Bucurie! Bucurie! Și El ne cheamă azi la pocăință  
 Isus Hristos a înviat! Și vrea să dea la toți din Apa Vie. 
 
 Eleva: BRÎNZĂ ALEXIA Elevul: ONACĂ MARCUS 

 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI…… ALTFEL 
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INVAȚATOR: MOCANU ANCA-IRINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TUTOVEANU”, 

BÂRLAD, JUD. VASLUI 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

✓ înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

✓ au rol complementar celui al școlii; 
✓ dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
✓ oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

✓ participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

✓ participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

✓ participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 



Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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 Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. 

 Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

 În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

 La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă 
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre 
structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 
anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român 
(chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). În cadrul acţiunilor şi 
implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru 
natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, 
să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, 
acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând 
nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului 
activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii pot reda cu 
mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de 
desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. 
Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, 
imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. 
rămân o dovadă liberă a activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul educaţional extracurricular 
» în care au fost implicaţi în diferite contexte. 

 Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

 Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări 
constituie « un izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive 



sau sportive urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul 
copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către 
copii datorită, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarele au un rol deosebit de 
important în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi 
selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată.  

 Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera 
de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea 
pentru artă, pentru frumos. 

 Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite 
(pe diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, 
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente 
artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

 Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă 
plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de 
aruncat la ţintă etc. 

 Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, 
cât şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 

« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
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 PROIECTELE ERASMUS+ IN ERA DIGITALA 

 
PROF. LUMINIŢA MOCANU, 

COLEGIUL NAŢIONAL 'N. BĂLCESCU', BRĂILA 
PROF. CRISTIAN TONCEA  

COLEGIUL NAŢIONAL 'N. BALCESCU', BRĂILA 
 

 
 Proiectele Erasmus plus încep să fie din ce în ce mai mult implementate în mediul virtual, pe 

de o parte încurajând dezvoltarea competenţelor ITC, pe de altă parte supunându-se timpurilor 
actuale.Proiectele C.N."N.BĂLCESCU" se cadrează pe acestă linie de experrienţă, având in 
implementare două proiecte de robotică : "Digital Town" ,nr.ref. 2019-1-TR01-KA229-073788_4" 
Nuevas tecnologias, nuevos mundos",nr.ref. 2020-1-ES01-KA229-081965_2, unul despre 
dezvoltarea afacerilor, "I Step", nr.ref.2020-1-DE03-KA229-077505_2 si unul despre educatia non 
formala prin drumetii,'Geo-explorers,'2018-1-CZ01-KA229-0480000_4. 

Ne întrebăm, sunt mai numeroase avantajele sau dezavantajele în implementarea acestor 
proiecte.Desigur, discutia este abia la început, iar ideile inserate sunt la stagiul de sugestii de 
implementare, doar sub formă de avantaje. 

Unul dintre avantajele majore ale transformării digitale este eliminarea sarcinilor care consumă 
timpul personalului. Prin implementarea tehnologiei digitale, puteți utiliza software-ul pentru a 
efectua sarcinile care anterior erau efectuate manual de către personal.  

Unele domenii cheie ale tehnologiei digitale pot fi utilizate pentru a reduce munca manuală: 
• anunt înscriere proiect: google forms 
• colectarea datelor elevilor:google forms 
• colectarea datelor profesorilor:google forms 
• trimiteți notificări prin e-mail și push pe baza extensiilor google 
o Modificări de cont 
o Actualizare la servicii 
o Actualizări de stare 
• Urmărirea timpului de lucru proiect 
• utiliazare platforme:Etwinning 
 Adevărata valoare vine din conectarea acestor instrumente pentru a putea lucra împreună 

pentru a eficientiza procesele pentru sarcini repetabile cu volum mare, cu o precizie mai mare și 
costuri reduse, deoarece este mai puțin necesar ca personalul să se implice. 

Unul dintre avantajele transformării digitale este de a permite elevilor să acceseze proiectul și 
asistența dvs. prin metoda lor preferată de interacțiune. 

Folosind instrumentele digitale, puteți activa asistența, permițând participanţilor la proiect să 
contacteze prin telefon, chat live pe site, e-mail, aplicație mobilă sau printr-un forum de asistență. 
Păstrând totul digital, şcolile pot oferi mai multe puncte de contact, pot urmări interacțiunile și pot 
facilita urmărirea și colectarea de feedback de la elevi-profesori-coordonator. 



 Acestea sunt procese care pot fi construite și rafinate odată ce un proiect gestionează aceste 
aspecte prin tehnologia digitală și poate fi rafinată pe baza experienței participanţilor reali. Procesele 
digitale axate pe software deschid un nivel de vizibilitate a ceea ce funcționează bine și a ceea ce 
poate fi îmbunătățit. Toate datele fiind stocate digital, adesea în timp real, facilitează identificarea 
oportunităților de monitorizare îmbunătățire. 

Colecţiile de date pot fi exploatate pentru a obține informații despre situațiile în care există 
blocaje în fluxurile de lucru, lucrul echipelor de elevi. Odată ce un proiect folosește instrumente 
digitale și dezvoltă procese în jurul lor, acestea sunt mult mai ușor să producă rapoarte și să identifice 
domeniile de îmbunătățire, spre deosebire de sondajele tradiționale, eșantionarea și colectarea 
manuală de feedback. 

Mai multe date conduc de obicei la luarea deciziilor mai rapidă și mai precisă.Cu toate acestea, 
în timp ce beneficiile transformării digitale enumerate mai sus (automatizarea sarcinilor repetabile, 
creșterea experienței / satisfacției participanţilor, creșterea eficienței, flexibilitate, risc redus) sunt 
toate lucrurile pe care majoritatea proiectelor doresc să le realizeze - este important să țineți cont de 
obiectivele și de proiectul dvs.  

 
Ce doriți să realizați prin tehnologia digitală pe care nu o puteți face astăzi? Ce domenii 

problematice doriți să remediați? Ce valoare doriți să le oferiți elevilor, profesorilor pe care procesele 
și tehnologia actuală nu le permit? 

 
Abordați-vă călătoria de transformare digitală în mod strategic, având în vedere obiectivele 

finale. Apoi, trasați-vă direcţiile pentru a ajunge acolo. Rezultatul va fi pe măsură. 
 

  



 
IMPORTANṬA ACTIVITĂṬILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
 EDUCATOARE: MOGÎLDEA PETRONELA GEANINA 

GRÃDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PRICHINDEII“ GIURGIU 
 
,, Educaţia este cea mai puternicã armã pe care o poţi folosi sã schimbi lumea .” 
 Educaţia extracurricularã îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalitãţii copiilor 

noştri. Educaţia prin activitãţile extracurriculare urmãreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţã civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai frageda vârstã, copiii 
acumuleazã o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
naturã.Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
preşcolarilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul preşcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 Activitatea educativã şcolarã şi extraşcolarã dezvoltã gândirea criticã şi stimuleazã 
implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectãrii drepturilor omului şi al asumãrii 
responsabilitãţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbiozã lucrativã între componenţa cognitivã şi 
cea comportamentalã. 

 În ultimul an, lumea s-a schimbat, pandemia a produs schimbãri în programul nostru de zi cu 
zi, aceste schimbãri au avut loc şi în programul copiilor . Atât cursurile şcolare, cât şi activitãţile 
opţionale pe care le aveau pe parcursul întregii sãptãmâni, au fost suspendate o bunã perioadã de 
timp, în mai multe etape, iar în cele mai multe cazuri, lispa consumãrii energiei rezultã o stare 
nervoasã, dependenţã de tehnologie sau anumite obiceiuri mai puţin potrivite pentru dezvoltarea 
acestora . 

 Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin important în aplicarea 
programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la grupa, am putut ușor constata în ultimul an, 
în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante 
erau acestea, nu doar pentru preşcolari, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel 
de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite 
situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge 
timiditatea. 

 Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent 
pe acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 

 În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
  



 
CONTRIBUŢIA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE PRIN JOC LA 

EDUCAREA LIMBAJULUI COPIILOR 
 

PROF. MOHAN CRĂCIUNIȚA 
C.S.E.I. „P. P. NEVEANU” 

 
 Jocul antrenează intens copilul în stimularea şi exercitarea vorbirii în direcţia propusă, fără ca 

el să conştientizeze acest efort. Prin intermediul jocului didactic, se fixează şi activează vocabularul 
copiilor, se îmbunătăţeşte pronunţia, se formează noţiuni, se însuşesc construcţii gramaticale. 

 În scopul îmbogăţirii vocabularului cu substantive proprii, care să denumească numele lor, al 
fraţilor, al părinţilor (la grupele de nivel I), apoi nume de localităţi importante din judeţ, din ţară, ale 
unor personalităţi istorice, se pot desfăşura diverse jocuri didactice, cum ar fi: „La cine s-a oprit 
jucăria?”, „Familia mea...”, „Unde a sosit scrisoarea?”. 

 Cele mai multe jocuri didactice sunt destinate îmbogăţirii lexicului copiilor cu substantive 
comune care denumesc obiecte, fenomene, principalele părţi ale corpului, obiecte de igienă personală, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente etc. 

 La grupele mare şi pregătitoare se va acorda prioritate cuvintelor care exprimă aspecte 
comportamentale, stări afective, norme de comportare, sentimente etc. 

 Jocul didactic contribuie la îmbogăţirea lexicului copiilor şi cu diferite adjective: însuşiri 
privind ciloarea, raporturi dimensionale, însuşiri gustative, olfactive, termice sau anumite calităţi 
morale: Spre exemplificare prezentăm jocurile: „Fulturii din flori”, „Ce ştim despre ele?”, „Spune ce 
ai de gând.”, „Găseşte obiectul potrivit”. 

 Jocurile didactice contribuie din plin la îmbogăţirea lexicului, sub aspectul achiziţionării de noi 
cuvinte. Se pot organiza diferite jocuri care pot să opereze cu antonime („Răspunde repede şi bine”), 
omonime („La televizor”), sinonime („Cum este”). 

 Deosebit de efeciente sunt jocurile didactice prin care se urmăreşte folosirea corectă a 
pronumelui („Cine ţi-a dat jucăria?”, „Cine este, cine sunt?”), a numeralelor cardinale şi ordinale („Te 
rog să-mi dai”, „A câta jucărie lipseşte?”), a cuvintelor care denumesc acţiuni („Cine este şi ce 
face?”). 

 O categorie importantă de jocuri didactice sunt cele care urmăresc aspecte ale structurii 
gramaticale: reprezentarea propoziţiei, discriminarea cuvintelor, despărţirea cuvintelor în silabe şi 
precizarea sunetelor („Ce ştim despre?”, „Câte cuvinte am spus?”, „Jocul sunetelor”). 

 Aşadar, jocul didactic contribuie atât la îmbogăţirea vocabularului, activizarea şi exersarea lui, 
cât şi la însuşirea unei exprimări clare, coerente, corecte din punct de vedere gramatical, la cultivarea 
independenţei în vorbire şi stimularea creativităţii în exprimarea orală. 

 
Bibliografie: 
1. Ana, A., Cioflica, S.M. (1999), Jocuri didactice pentru educarea limbajului, Hunedoara: 

Editura Tehno-Art. 
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 NOUTATE ÎN TRADIȚIONAL 

  
 MIHAELA MOISĂ 

 
Paul Louis Lambert spune că ”școala are rostul să te ridice undeva de unde să-ți fie rușine să 

mai cobori.” Deci școala reprezintă acel factor necesar în viața unei persoane, precum și în 
dezvoltarea unei societăți. 

În contextul pandemic care a determinat o schimbare bruscă și o adaptare la fel de rapidă, școala 
a avut de ”suferit”. Printre multe alte domenii, cel educațional, după o perioadă de stagnare, a revenit 
cu forțe proaspete, schimbat și pregătit de un nou început întrucât ”școala trebuie adaptată la copii şi 
nu copiii adaptaţi şcolilor.” (Alexander Sutherland) 

În cadrul noii structuri școlare, la fel ca și până acum de altfel, învățatul prin joc presupune un 
punct foarte important în procesul de predare- învățare, mai ales pentru generațiile noi care par tot 
mai diferite. Predarea într-un mod distractiv ajută la fixarea mult mai ușoară a noțiunilor și reținerea 
lor pe o durată mai îndelungată de timp. Însă și diversele activități extrașcolare au un rol vital în viața 
de școlar și în cea de viitor om activ al unei societăți. Astfel încât, prin aceste activități se urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Încă de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii în practică, ceea 
ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică, stimulând implicarea 
tinerei generații în actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale. Se realizează, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. Spre exemplu, în urma diverselor activități în natură, copiii pot reda cu mai 
multă creativitate și sensibilitate imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, pot fi folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Astfel, aceste activități, pe lângă toate cunoștințele pe care le pot distribui prin specificul 
fiecăreia, îi ajută pe cei mici să își valorifice timpul într-un mod util, educativ și constructiv. De 
asemenea, îi învață să interacționeze cu ceilalți, prezentându-le aceste interacțiuni într-un mod 
prietenos și simplu, și le cultivă interesul pentru diverse activități culturale și, nu numai. 

Activitățile de acest tip au cu atât mai multă importanță cu cât, în contextul pandemic, 
relaționarea fizică a fost minimalizată, distanțarea ne-a făcut mai precauți, iar apropierea a fost 
transpusă într-un mediu distant. Astfel, într-un nou precaut, activitățile au venit ca o amintire 
reabilitată a trecutului apropiat, aducând cu sine interacțiunea sufletească, mult lipsită.  
  



 
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE -  

 ONLINE SAU FAŢĂ ÎN FAŢĂ? 
 

PROF. MOISE EMANUEL PETRICA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „SPIRU HARET” BACAU 

 
 Pentru profesorii din municipiul Bacău au fost 2 ani şcolari (2019-2020 şi 2020-2021) plini de 

provocări pentru că din martie 2020 si până acum, la începutul lunii mai 2021 elevii de gimnaziu, cei 
care nu au făcut parte din colectivele de clasa a VIII-a anul trecut şcolar sau anul acesta au desfăşurat 
ore şi activităţi didactice faţă în faţă cu profesorii lor doar câteva săptămâni în septembrie şi 
octombrie. Altfel, activităţile şcolare şi extraşcolare s-au derulat doar online reprezentând adesea o 
„piatră de încercare” pentru fiecare profesor şi pentru fiecare familie care a vrut să facă adaptarea 
elevilor la perioada de restricţii sociale prin care am trecut cu toţii mai uşoară.  

 La început speram să ne întoarcem cât mai repede în şcoli şi să reluăm cursul firesc al vieţii în 
care tehnologia să nu fie principalul mod de comunicare cu elevii şi cu familiile acestora. Acum, 
aproape că avem o strângere de inimă că ne întoarcem în şcoli... tot cu restricţii, tot cu mască, tot cu 
distanţare fizică necesară, tot cu reguli care limitează interacţiunea între elevii colectivelor diferite. 
Anul acesta am ca diriginte o clasă a V-a. Din fericire, fiind profesor de educaţie fizică, i-am avut 
elevi pe aceşti copii încă din clasa a III-a aşa încât cunoaşterea colectivului nu a fost la fel de dificilă 
ca în cazul altor colegi care au interacţionat sporadic cu colectivul în timpul clasei a IV-a, în timpul 
primului semestru, când au desfăşurat ore pentru familiarizarea copiilor cu cerinţele profesorilor de 
gimnaziu şi pentru a „lua pulsul” colectivelor care termină ciclul primar (e în tradiţia şcolii noastre 
ca pe parcursul clasei a IV-a cadrele didactice care predau la gimnaziu să desfăşoare câteva ore la 
fiecare clasă a IV-a, în scopul unei mai bune cunoaşteri a colectivului, deşi este posibil ca în clasa a 
V-a să existe destule modificări în structura colectivului, mai ales dacă părinţii decid să transfere 
copiii la colegiile naţionale din municipiu).  

Astfel, deşi în toamnă ne-am întâlnit faţă în faţă o perioadă scurtă, şi cu colectivul înjumătăţit, 
am încercat să realizez activităţi prin care să reuşesc pe de o parte integrarea în colectiv a noilor elevi 
ai clasei cât şi cunoaşterea mai profundă a fiecărui copil şi a familiilor acestora pentru a găsi cele mai 
bune soluţii de omogenizare a colectivului şi mai ales pentru a avea un colectiv în care, fie că elevii 
se întâlnesc în clasa din şcoală, fie că se întâlnesc în clasa virtuală, toţi să aibă o stare de bine şi să fie 
capacitaţi pentru obţinerea unor rezultate şcolare bune în condiţii de confort psihologic.  

În această primăvară, apropierea sărbătorilor pascale ne-a găsit tot în faţa dispozitivelor 
electronice. Copiii ar fi vrut să mergem în grup la cei cărora de Crăciun le-au dăruit prin intermediul 
„Caravanei lui Moş Crăciun” atât jucării cât şi hăinuţe sau alimente. Unul din grupurile la care au 
vrut să meargă este dintr-un sat aflat la o oarecare distanţă de municipiu. Dar restricţiile legate de 
transportul în comun ne-a determinat să organizăm de data aceasta o întâlnire on-line cu copiii din 
proiect.  

 Părinţii copiilor s-au mobilizat şi au organizat o nouă colectă pentru copiii mai puţin avantajaţi 
de soartă şi au pus în cutii atât dulciuri cât şi hăinuţe noi pentru prietenii noştri virtuali. Dar avem 
încredere că în timpul verii, când problemele legate de actuala situaţie epidemiologică se vor atenua, 
când vom putea circula mult mai liber între localităţi, ne vom putea deplasa să îi cunoaştem pe aceşti 
copii care nu vor mai fi prieteni virtuali ci prieteni pe care îi vom putea strânge în braţe, cu care vom 
putea alerga pe dealurile comunei lor, cu care vom putea juca fotbal sau cu care vom putea face o 
vizită la stâna din comună ca să gustăm brânza naturală sută la sută, să mâncăm fructe din livadă.  

Până atunci, ne-am întâlnit în mediul online şi am povestit fiecare despre tradiţiile legate de 
sărbătorile pascale. Iar ca un cadou, ne-am văzut chiar şi în ziua de Paşti pentru o oră. O oră în care 
noi, cei din oraş am putut admira frumuseţea pură a costumului popular autentic cu care copiii erau 
îmbrăcaţi la ora prânzului (veniseră de la Biserică direct în curtea şcolii ca să se poată întâlni cu noi 
şi ca să ne salutăm cu tradiţionalul „Hristos a înviat!”- „Adevărat a înviat!”), şi am participat împreună 



cu ei şi cu părinţii lor la o întâlnire de suflet în care ne-am cunoscut mai bine, ne-am prezentat unii 
altora din proiectele noastre şi ne-am promis să ne vedem cât de curând pentru a consolida prietenia 
pornită în mediul virtual.  

Oricât de frumoase sunt activităţile pe care le realizăm în mediul on-line, am putut remarca la 
elevii mei dorinţa de a se întâlni faţă în faţă cu prietenii lor. Am putut remarca chiar şi situaţii în care 
elevii din clasa mea păreau „geloşi” pe cei care, în satul lor, puteau alerga nestingheriţi, se puteau 
întâlni la şcoală zilnic, chiar dacă se protejau (respectau normele de protecţie împotriva îmbolnăvirii 
cu virusul Sars-Cov2), dar erau acolo, împreună, nu prin intermediul unui ecran. Chiar am surprins o 
discuţie în care unul dintre elevii mei îşi întreba părinţii dacă nu se pot muta într-un sat în care oamenii 
sunt sănătoşi şi se pot întâlni unii cu alţii fără atât de multe restricţii ca în oraşul nostru. Copiilor le 
lipseşte interacţiunea directă, neintermediată de un ecran, aşa că dacă e să alegem între activităţile 
extracurriculare desfăşurate faţă în faţă şi cele on-line, elevii mei ar alege cu siguranţă activităţile 
desfăşurate faţă în faţă. Şi nu sunt singurii. Şi părinţii lor au spus la un moment dat: „Domnule 
diriginte, când se va intra oare în normalitate? Normalitatea aceea în care copiii noştri pot să meargă 
într-o excursie reală, să viziteze un muzeu, să vadă pe viu o expoziţie, să alerge, să se întreacă în 
competiţii, să facă galerie colegilor care concurează!” 

Sperăm că aceste momente vor veni cât de curând şi vom aprecia mai mult interacţiunea cu cei 
din jurul nostru, că vom fi nişte prieteni adevăraţi, că ne vom respecta unii pe alţii şi pe noi înşine, 
astfel încât tuturor să ne fie BINE! 
  



 
CUM AU SARBATORIT COPIII SF. PAȘTI IN BUCOVINA 

 
PROF. INV. PRIMAR MOISIUC ANCA 

SCOALA GIMNAZIALA “IRACLIE PORUMBESCU” FRATAUTII NOI, 
JUDETUL SUCEAVA 

 
Traditiile si obiceiurile in Bucovina au un rol foarte important si sunt pastrate si transmise din 

generatie in generatie cu sfintenie si mandrie. Cea mai mare sărbătoare a creștinilor, Învierea 
Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi clipe de bucurie sfântă, dar și de a sărbători în cadrul 
comunității.. Febra pregatirilor Sarbatorii de Pasti începe cu mult timp înainte, în timpul Postului 
Mare, iar una din cele mai vestite preocupari ale bucovinenilor este încondeiatul oualor, un obicei 
prezent si în alte zone ale tarii, dar nicaieri nu este adus la nivel de arta, cum se întâmpla în Bucovina. 
Cu cât Învierea ’’se simte’’ mai aproape, gospodinele grabesc pregatirile pentru prima zi de Pasti, zi 
în care toata familia, aflata în jurul mesei îndestulate si dupa ce a postit cele sapte saptamâni, va gusta 
din bucatele pe care Domnul le-a dat cu atâta darnicie. 

În toate aşezările din Bucovina, obiceiurile şi îndeletnicirile legate de Sfintele Sărbători de Paşti 
definesc cu precădere personalitatea bucovineanului, un om liber şi puternic. 

 Sarbatorile au inceput cu o saptamana inainte de Pasti.În duminica Floriilor se sfinţesc la Biserică 
ramurile de sălcii, ”mâţâşorii”, care încep a înmuguri. Această ramură a fost dusă acasă de copii şi aşezată 
la icoane pentru spor în gospodărie.  

Urmează Săptămâna Mare, a Patimilor. Această săptămână este ţinută prin post strict in familiile 
de crestini iar copiii participa in fiecare seara la Denie. În Joia Mare nu lipseşte nimeni seara de la Denia 
cea Mare. Tot in aceasta zi se colorează, se vopsesc cu culoarea roşie ouăle.Gospodinele pregatesc coji 
de ceapa rosie pentru a inrosi ouale..Copiii isi ajuta mamele la vopsitul oualor. In noaptea de Inviere toti 
crestinii ortodocsi participa la Slujba iar in prima zi de Paste oamenii vor manca bucate sfintite.În 
ziua de Paşti, toţi membrii familiei, veniţi de la Înviere, se spală într-un vas cu apă neîncepută în care se 
află un ou roşu şi un bănuţ de argint. Oul se pune pentru ca să fie toţi roşii şi sănătoşi ca oul, iar banul, 
ca să fie bogaţi şi curaţi ca argintul. Se gustă apoi, neapărat, prima dată din anafora de Paşti care a fost 
adusă în coşarcă unde s-au sfinţit de preot bucăţi mai mici din cât mai multe feluri de mâncare, de la 
usturoi de leac până la bucăţi de carne şi ouă încondeiate. . Ciocnitul ouălor, ca datină generală, se 
prelungeşte în toată Săptămâna Luminată cu reflexie până la Ispas şi Rusalii.In prima zi de scoala de 
dupa vacanta ,copiii au adus cate un ou rosu si le-am ciocnit.De asemenea,am servit pasca.Vinerea,cand 
am sarbatorit Izvorul Tamaduirii,am plecat toti la biserica imbracati in costume populare.  

 Toate aceste credinţe, tradiţii şi obiceiuri care se mai păstrează în mare parte în zona noastră, 
trebuie mereu reamintite, deoarece definesc sufletul bucovineanului. Acestea, în cea mai mare parte 
nu contravin învăţăturii noastre creştine, ci dimpotrivă o întregesc şi o fac accesibilă, în înţelesul ei 
deplin, creştinului de rând. 
  



  
EFECTE ALE ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE DIN PERPECTIVA ON-LINE 

SAU TRADIŢIONAL? 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR FLORENTINA MARIA MOLDOVAN,  
DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN OPRIŞ” TURDA 

 
Arta, frumosul, cântecul, jocul si buna dispoziţie sunt atributele necesare activitătilor educative 

extrascolare desfăşurate pe parcursul ciclului primar. 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Strategiile didactice moderne centrate pe elevi, respectiv metodele de evaluare alternative 
permit cadrului didactic organizarea activităţilor de învătare îmbinate in mod fericit cu activitătile 
educative şi extraşcolare de tip proiect educational . 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor . Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura. 

Provocarea de a desfăşura activităţi educative în sistemul de instruire on-line a fost la început 
puţin atractivă. A devenit o necesitate în momentul în care se apropia finalul clasei a IV a. 

Obiectivul principal a fost realizarea unei festivităţi, a unei serbari cu titlul” Sunt absolvent!”. 
Primul pas a fost informarea şi proiectarea acestei activităţi inedite, dar provocatoare!Dupa un 

curs de formare ,derulat la fel, on-line am înţeles că elevii în această activitate on line trebuie să se 
simtă fiecare un artist dar totodată să fie captivat de prestaţia colegilor de clasă. Este cunoscut faptul 
că elevii au mari emoţii când sunt urmăriţi de un public. Astfel idea ca fiecare copil să realizeze un 
film de trei minute despre o activitate pe care o preferă a fost soluţia. Am implicat şi părinţii elevilor 
în această aventură, invitându-I să fie ( poate pentru prima dată ) “regizori” pentru filmarea 
momentelor de creaţie, sau interpretare sau momentelor artistice ale copiilor. 

Astfel fiecare elev s-a simţit un învingător, arâtând într-o formă nouă competenţele dobândite 
pe parcursul ciclului primar ,amprenta personală fiind încurajată. 

Imaginaţia, creativitatea dar totodată ingeniozitatea elevilor au fost debordnte. 
Rolul de “Maestru de ceremonii” a fost atribuit clar Doamnei învăţătoare. Cu drag, dar după o 

meticuloasa pregătire, am creat un cadru ambiental de spectacol în cadrul căruia nu au lipsit baloanele, 
confetii, şampania pentru copii precum şi panouri special create cu urările de rigoare: Sunt absolvent! 
/Am trecut la gimnaziu! Sau Mult succes! 

Momentul culminant şi totodată cel mai emoţionant, al activităţii a fost am închinat şi am ciocnit 
felicităndu-ne reciproc pentru absolvirea clasei a IV a. Chiar dacă eram fiecare în spatele unui ecran, 
emoţia creată prin jocurile şi incurajările utilizate ne-a apropiat sentimental omiţând parcă distanţa 
fizică , 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 



Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. 
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1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
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,,ACTIVITĂȚILE EXTRA CURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
COPIILOR” 

 
MOLDOVAN GABRIELA 

 
 “Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand 

ei vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se 
adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-
și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învatamant) își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitațile extracurriculare urmarește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
scoala cu viaţa. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice:plimbări, excursii, tabere. 
. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea 
și percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 



principal pe viață în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii își pot forma sentimentul de respect 
și dragoste față de natură, față de omși realizările sale. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri 
în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ –BUNE PRACTICI  

 
PROF. MOLDOVAN IONELA, G.P.P.N. NR. 1 

 
Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă. Pentru integrarea în societate copilul 
preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de activități extrașcolare. Acestea sunt 
atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu 
plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara grupei.Printre 
dimensiuni ale dezvoltării importante care mi le-am propus a fi realizate în activitățile extrașcolare 
pot enumera: 

 Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil prin: 
-integrarea în viața socială;-formarea unui comportament civilizat; lărgirea orizontului de 

cunoaștere; 
-educarea unor calități morale și estetice;-organizarea timpului liber în mod cât mai util și 

plăcut.-descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor; 
-reactualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate în clasă.Conținutul 

activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de realizare. 
Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 

copiilor.Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. 

,, Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” 
( Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

În lumea plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde se pun bazele formării și dezvoltării 
fizice și spirituale a copilului.Pedagogul american BRUNER (1970) considera că ,,oricărui copil, la 
orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, 
dacă se folosesc metode și procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 
prezentată ,, într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă ușurință și 
mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor”.În formarea personalității copiilor prin activități 
extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ 
în diferite domenii.  

 Acumularea cunoștințelor de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele 
și fenomenele din natură.Bine pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și 
interes copiilor, le ușurează acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar.În 
activitățile extrașcolare pe care mi le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni ale 
dezvoltării: stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, sporirea 
capacității de rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice.  

Prin aceste activități am oferit copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului 
de competiție, valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și 
inițiativei. Dintre activitățile extracurriculare propuse și realizate pot aminti:-Vizite la muzee, 
expoziții, monumente, care au constituit un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și 
istorice ale poporului nostru.Aceste activități ne-au oferit prilejul să organizăm cu mult interes și 
plăcere, expoziție cu obiecte de artă, imagini cu momente legate de trecutul istoric național și la noi 
în gradiniță. 

Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii spre alte domenii de 
activitate: muzică, poezie etc. În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și 
copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar 
copiii sunt dornici de cunoaștere fiind atrași de rolurile interpretate de actori. 



-Excursiile contribuie la îmbogățirea cunostințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea 
dragostei și respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii pot cunoaște 
realizările oamenilor,locurile unde au creat opere de artă. Copiii acumulează o serie de cunoștinte 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură, percep activitățile prin acțiuni 
directe cu obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. După ce au venit din excursii copiii au 
redat cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen și 
modelaj iar materialele adunate le-am folosit în activitățile practice, în jocurile de creație. 

Noi, cadrele didactice (cu toată amărăciunea din suflet vizavi de ceea ce se întâmplă cu 
învățământul nostru), vom continua să învățăm copiii să trăiască frumos, în armonie cu natura 
înconjurătoare (pe care s-o mențină cât mai frumoasă și curată), să fie oameni cu suflet și cu atitudine 
pozitivă.Cu toate obstacolele pe care le întâmpinăm în realizarea unor activități deosebite, am reușit 
cu multă însuflețire și dăruire să desfășurăm activități interesante,care au satisfăcut curiozitatea 
copiilor, a creat bună dispoziție și o atmosferă relaxantă. Noi, adulții ne-am lăsat conduși de 
imaginație, setea de cunoaștere a copiilor, de bucuria și dragostea din sufletele lor curate.  

În activitățile desfășurate, copiii au admirat cu mult interes viețuitoarele de la grădina zoologică 
în mediul lor specific, au asistat la hrănirea și îngrijirea lor. Copiii și-au verificat cunoștințele și și-au 
însușit cunoștințe noi prin întrebările adresate spontan, la fața locului. În înfrumusețarea curții 
grădiniței copiii au lucrat pământul, au măturat aleile, au plantat flori, au sădit pomișori. Se citea pe 
chipurile lor cât de mult le plăcea ceea ce făceau și cât de bucuroși erau că își înfrumusețează spațiul 
de joacă și curtea grădiniței lor.  

Cele mai așteptate și întâmpinate cu drag au fost sărbătorile și aniversările copiilor. Pentru copii 
sunt un prilej de destindere, de bună dispoziție, cultivând interesul apartenenței la colectivitatea din 
care fac parte. Totodată i-am încurajat să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența 
spectatorilor.Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde de 
talentul educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele 
de care dispune grupa de copii. Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i 
pregăti pentru viață atât cu ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin 
activitățile extrașcolare. 
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ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ SUSȚINUTĂ ÎN MEDIUL ONLINE -

„CARNAVALUL TOAMNEI BOGATE” 
 

PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ  
MOLDOVAN LUCREŢIA RODICA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2, BISTRIȚA 
 
 Activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenței programelor școlare, cu scopul 
completării formării personalității elevului (asigurată de educația formală) sau altor aspecte 
particulare ale personalității acestuia. 

 În acest context, voi propune și supune atenției dumneavoastră proiectul unei astfel de activități 
extracurriculare, derulată la nivelul școlii noastre, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, sub 
denumirea de Carnavalul Toamnei Bogate, activitate care ar fi urmat să fie susținută în luna octombrie 
a anului școlar în curs (2020-2021). 

 Din cauza pandemiei, activitatea a fost pregătită și susținută online, doar la nivelul clasei, 
școala continuând online și fiind practic imposibil ca activitatea să fie desfășurată după tiparul 
obișnuit, adică toate clasele școlii noastre (grădinița, clasa pregătitoare și clasele I-VIII) și toți elevii 
noștri (aproximativ 160 de elevi). 

 Participanţi la Carnavalul Toamnei Bogate-varianta online: 
- Elevii clasei a IV-a/DMU (12 elevi participanți, 11 elevi + 1 elev școlarizat la domiciliu); 
- Profesorul diriginte şi profesorul educator;  
- Directorul adjunct; 
- Părinţii și invitații elevilor; 
 Pregătirea „Carnavalului Toamnei”: 
 În cadrul unei întâlniri comune online, în clasa virtuală în care desfășurăm activitățile online, 

părinți, elevi, profesori (profesor diriginte, adică eu, și profesorul educator de la clasa mea), am stabilit 
coordonatele în care vom regândi și creiona Carnavalul. Renunțarea nu a fost o opțiune, nimeni nu a 
dorit acest lucru. Astfel, s-au format trei echipele de lucru, fiecare echipă fiind formată din 4 elevi.  

 Prima echipă a primit sarcina de a se ocupa de cadrul în care vom proiecta desfășurarea 
festivalului nostru. Neavând posibilitatea de a amenaja un stand al clasei, am decis să lăsăm imaginile, 
poeziile de toamnă și desenele originale ale elevilor să descrie atmosfera de toamnă, frumusețea și 
bogăția aduse în dar de acest anotimp al belșugului, culorilor și miresmelor roadelor pământului. 

 A doua echipă a primit sarcina de „a promova” legume/fructe specifice acestui anotimp, 
precum și produse care se pot prepara din acestea, acestea fiind prezentate în starea lor naturală sau 
preparată (specialități pregătite de elevi în cooperare cu mama, bunica, tata sau frați mai mari). 

 A treia echipă a primit sarcina de a pregăti prezentarea de modă intitulată “Toamna” de/By 
Clasa Fluturașilor (așa ne-am autointitulat în clasa I!!!), inspirată de sărbătoarea de Helloween.  
Părinţii au fost rugaţi să se alăture celor mici în procurarea de materiale și realizarea acestor costume, 
cât mai apropiate de modelul american, pentru a fi îmbrăcate în ziua desfășurării evenimentului 
online. Criteriile de jurizare au fost, de asemenea, anunțate: originalitatea costumului și „povestea” 
care însoțește acest costum, adică felul în care elevii își vor descrie propriul costum. 

 Eu și profesorul educator de la clasă urma să monitorizăm îndeaproape activitatea fiecărei 
echipe, să coordonăm şi să analizăm problemele cu care fiecare echipă urma să se confrunte, să oferim 
consultanță şi feed-back fiecărui grup, despre eficienţa cu care a funcţionat. 

 „Loc” de desfăşurare: 
-  online, într-o zi de vineri, după ultima oră din orar; 

  



 Mod de desfăşurare: 
- Doamna director s-a alăturat evenimentului nostru, elevii fiind foarte încântați și deciși să o 

impresioneze (au și reușit!); 
- Am prezentat în câteva cuvinte activitatea ce urma să o susținem, mulțumind totodată 

elevilor, părinților, fraților și bunicilor prezenți pentru susținere și implicare; 
- Echipa 1 - elevii și-au prezentat imaginile care înfățișau frumusețea anotimpului toamna 

(sursa-internet) și au încheiat prezentarea de imagini cu desenele lor inspirate de anotimpul toamna. 
Elevii au prezentat imaginile și desenele singuri, partajându-și propriul ecran (aceștia sunt elevii din 
grupa de nivel I, copii foarte isteți și cu abilități digitale excelente). Fiecare elev din grup a transcris 
o poezie de toamnă pe o coală albă de hârtie, au fost citite „publicului” două dintre acestea, celelalte 
urmând a fi citite luni, la ora de română (am promis). Elevii au fost aplaudați de toți ceilalți și apreciați 
de doamna director; 

- Echipa 2 – elevii au prezentat fiecare pe rând coșul cu legume/fructe pregătit, iar alături de 
„bucătarul personal” au prezentat preparatul realizat, printre acestea fiind și o prăjitură cu măr, 
realizată și prezentată de mama elevului școlarizat la domiciliu -acesta, cu tristețe spun asta, nu poate 
merge și nu vorbește, dar a fost alături de noi la eveniment și a fost mereu încântat și cu zâmbetul pe 
buze!). Elevii au fost aplaudați și felicitați, iar regretul de a nu putea gusta „la comun”, așa cum 
făceam de fiecare dată, acele „bunătăți”, a fost punctul minus al evenimentului nostru; 

- Echipa 3 – elevii „au dezvăluit” costumele proprii, au făcut câțiva pași în ele și le-au 
prezentat în câteva cuvinte, ajutați de părinți sau de noi. Au fost felicitați și aplaudați!; 

 Beneficii ale activității extracurriculare – Carnavalul Toamnei Bogate: 
a) Conştientizarea de către copii a propriei valori, valoare regăsită în ochii colegilor de clasă, 

în ochii părinţilor şi ai profesorilor;  
b) Conștientizarea de către copii a petrecerii timpului liber de calitate, alături de prieteni sau 

colegi, părinți sau profesori, învățând unii de la alții, distrându-ne unii pe alții, comunicând și 
împărtășind gânduri, idei și de ce nu, sentimente, unii cu alții. 

Vă mulțumesc! 
  



  
 DE PAȘTI, LA NOI ÎN SAT 

 
 MOLDOVAN LUCREȚIA-ȚUȚA,  

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR LA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TULGHEȘ, HARGHITA 

 
 Satele comunei noastre,vreo șase la număr, păstorite de trei preoți cu suflet mare, organizează 

anual, în Joia Mare a Paștilor, un eveniment frumos, spectaculos și special: ducerea Paștilor la 
biserică. Așadar, în fiecare an, unul dintre sate este responsabil cu organizarea evenimentului, 
pregătirea bunătăților, iar plecarea alaiului fastuos se face de la casa celor mai gospodari din satul 
respectiv.  

 Toți sătenii participă însă la pregătirea darurilor, precum cozonacii, ouăle roșii,vinul, 
prăjiturile, decorarea coșurilor cu ștergare țesute de femeile din sat, iar în dimineața zilei de joi, 
înaintea Paștilor, tineri călare pe cai acoperiți cu lipidee (cuverturi) și cu coame împletite cu ciucuri 
în culorile steagului României, alături de părinți, bunici și nepoți, toți îmbrăcați în straie populare, 
pornesc spre Sfânta Biserică.  

 Se formeaza un convoi ordonat, în față merg cei călare, apo, doi câte doi, toți participantii 
cărând cu ei coșurile pline. 

 În deplasarea lor, sunt admirați de cei din alte sate, aplaudați, și atent urmăriți, căci anul viitor 
le vine și lor rândul și nu pot fi mai prejos. 

 Imaginea și starea pe care o transmite acest alai este extraordinar de frumoasă. Toată lumea 
este părtașă, fie la organizare, fie la pregătiri diverse, fie doar ca spectatori, așa că, emoția transmisă 
este una puternică. 

 Copiii sunt nelipsiți. Preșcolari,elevi mai mici și mai mari, împreună cu cadre didactice, 
directorul de cămin cultural, cântă pricesne, atât pe parcursul drumulu, cât și după ce ajung la Sfânta 
Biserică. 

 Preotul îi așteaptă pe toți cu bucurie și încântare, iar darurile se așează frumos în fața Sfântului 
Altar, ca jertfă pentru Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. 

 Așa cum se cuvine, instituții din comună au reprezentanți la eveniment, dar cel mai important 
este că avem copiii prezenți, deoarece este o adevărată lecție de învățare. Sunt în acelașii timp alături 
de familie, de comunitate, de școală si mai ales, aproape de Biserică, de Dumnezeu. Se simte legătura 
dintre generații și siguranța că tradiția va continua. 

 În acest an, în condițiile în care traversăm o perioadă grea, pricinuită de pandemie, posibilitatea 
organizării acestui eveniment, cu respectarea, desigur, a regulilor de protecție, a adus parcă o și mai 
mare bucurie, căci s-a simțit dragostea dintre oameni, nevoia de a fi împreună. Și ce poate fi mai pur 
decât a fi împreună pentru credință și speranță?  

 Speranța și cuvintele de încurajare au venit de data aceasta și de la Episcopul Covasnei și 
Harghitei care a participat anul aceasta la eveniment și ne-a îndemnat să nu ne pierdem credința că 
va fi bine și că Dumnezeu are grijă de noi toți. 

 Hristos a Înviat!  
  



 
 PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

EDUCATOARE MOLDOVAN MARIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 SÂNTANDREI,  

JUDEȚ BIHOR 
 
 Educația în grădiniță este un proces împărțit între părinți și educatoare, al cărui obiectiv este 

formarea integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe 
canale de comunicare și acțiuni ale familiei cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor în cele mai bune condiții.  

 Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Parteneriatul grădiniță-familie conduce la construirea unor relații 
pozitive între cele două, la o unificare a sistemului de valori, care poate avea un efect benefic asupra 
copiilor, atunci când aceștia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinții. Toți părinții au nevoie de 
informații de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informați despre scopul de bază al programului 
educativ la care participă copiii lor și trebuie implicați în luarea deciziilor. Părinții trebuie sa fie la 
curent cu progresele copilului lor, dar și cu percepția pe care o are grădinița despre calitățile și 
problemele copilului. Dacă o educatoare vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții pentru ca 
efortul pe care îl realizează la grupă să aibă continuitate și în restul zilei. Educatoarea va sugera 
părinților modul în care își pot ajuta copiii acasă. 

 În societatea noastră, educația familială și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul grădiniței. 
Fiecare relație familie-educatoare este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

 Parteneriatul, asigurarea coerenței influențelor educative și ale tuturor factorilor care 
acționează asupra copiilor este un deziderat major și trebuie să se realizeze.Problemele pe care le 
implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin în grădiniță pot avea dificultăți de adaptare, atât 
în sensul socializării, cât și din punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora pot fi 
identificate de către educatoare, împreună cu părinții. Atât părinții copiilor cu dificultăți, cât și ai celor 
cu dezvoltare firească, este bine să fie consultați pentru a stabili programe educative, în care să se 
implice și familia. 

 Parteneriatul dintre grădiniță și familie cunoaște numeroase forme în care activitatea propusă 
conduce la creșterea și educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi:  

• ședințe cu părinții – în care sunt prezentate principalele aspecte ale activității grădiniței; 
• mese rotunde; 
• propaganda vizuală – afișarea diverselor materiale pe teme de educație, în special materiale 

ce arată activitatea copiilor; 
• consultări individuale; 
• referate prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri; 
• vizitarea grădiniței de către părinți; 
• participarea la activități, plimbări, excursii, serbări, alături de copiii lor; 



 Familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea copilului preșcolar și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare a copilului. În cadrul acestui parteneriat coresponsabil am descoperit cheia 
unității de acțiune ce deschide porțile succesului educațional. 

 În concluzie putem spune că reușita privind devenirea umană a copilului depinde de o 
colaborare prodigioasă dintre doi factori educaționali de bază: grădinița și familia. 
  



 
 PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI 

 
PROF. PT. INV. PRESCOLAR MOLDOVAN SANDA RAMONA 

 
 Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.Educația este obligatorie, dar din 
fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Informarea nu este de 
ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 
în schimbare ale “clientilor”. La nivelul fiecarii unitati de invatamant se elaboreaza un plan 
institutional de promovare a imaginii acesteia, prin care se urmareste indeplinirea unor obiective: 

▪ Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
▪ Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,interjudetean etc. care să vizeze 

multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional; 
▪ Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare,diversificare şi 

flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor demersului 
educaţional; 

▪ Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor locali, 
monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanenta; 

▪ Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 
descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate in cadrul 
comunitatii locale.Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de 
colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii. Necesitatea 
şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate si 
sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei. 

 Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect 
parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate.  

 TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit: 
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ; 

diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ; 
▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:  
1. ,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia  
 Obiectivele parteneriatului:  
▪ Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un ,,microgrup” 

din care copilul face parte; 
▪ Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale educaţiei, 

stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor. 
2. ,,Azi la gradinita,maine la scoala”-parteneriat cu scoala 
Obiectivele parteneriatului: 
▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educaţional 

stimulativ. 
▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. Activităţi ce pot 

fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru prieteni”, ,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la 
bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”. 



CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru 
educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate 
în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
  



 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 PROF. INV. PRIMAR, MOLDOVAN VASILICA 

 
Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

Prin activitățile extrașcolare copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte 
diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

Am pregătit câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se potrivesc 
copiilor în această perioadă în care stăm acasă.  

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice  
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite pentru copiii din școala primară. Cunoștințele pe care le deprind prin 
programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și 
logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți 
de provocări, mai încrezători în propriile idei și mai creativi.  

2. Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor precum sunt științele.  
Atelierele de arte le stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 

imaginația. Mai mult, îi ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitori adulți. 

E foarte important să le oferim copilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Ca să-i ajutăm pe elevi să-și 

îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a le diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, putem explora alături de 
elevi un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformăm această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combatem lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

 4. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii nostri și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 



Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitivă si 
cea comportamentală.  



 
SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ CHIAR ŞI ON-LINE! 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR  

CLAUDIA DANIELA MOLDOVAN-VERNICA,  
LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIŞ, TIMIŞOARA 

 
Trecerea la şcoala on-line a însemnat o mare provocare pentru noi toţi şi ne-a determinat să 

facem mari schimbări, să ne adaptăm vrând-nevrând la noile cerinţe. Noi suntem o clasă întâi şi facem 
parte din alternativa Step by step. Specificul alternativei Step by step este tocmai de a forma o 
comunitate şcolară care să funcţioneze ca o familie. Programul este 8-16, întâlnirea de dimineaţă are 
loc pe covor, orele se desfăşoară la centre, se lucrează prin cooperare, la o masă sunt şase elevi, luăm 
masa de prânz împreună, avem o pauză de joacă după, sunt multe aspecte de-a lungul unei zile care 
conduc la sentimentul de apartenenţă la o familie, care transformă şcoala într-o adevărată casă.  

Odată cu trecerea în on-line totul s-a schimbat, rolurile s-au inversat şi provocarea a fost să 
integrăm şcoala în casa elevilor de această dată. Astfel, zi de zi, puţin câte puţin, ei ne-au primit în 
casele lor şi ne-au prezentat jucăriile lor preferate, animalele lor preferate, camera lor, sau activităţile 
lor zilnice. Astfel i-am putut vedea ajutând la bucătărie, alergând prin curte, făcând oameni de zăpadă, 
sau le-am cunoscut animalele de companie. Chiar şi cu ocazia sărbătorilor am reuşit să realizăm 
împreună multe activităţi, beneficiind astfel şi de ajutorul şi de implicarea părinţilor. Astfel, am putut 
sărbători on-line cele 200 de zile de şcoală, am făcut serbarea de Crăciun on-line, şi am putut intra în 
casele fiecăruia de Paşti, am văzut cum se pregătesc pentru această mare sărbătoare. 

 

 



 
 
Toate acestea consider că ne-au îmbogăţit pe toţi cu noi experienţe şi au adus un plus în familia 

noastră, de la şcoală sau de acasă, deja nu mai contează, important este că ne putem adapta şi putem 
merge mai departe împreună şi tot mai puternici. 

În încheiere aş vrea să nu uităm de aportul părinţilor, fără de care, mai ales la învăţământul 
primar, nu am fi putut cum să funcţionăm, suportul lor fiind vital la început, apoi, încet, încet, elevii 
devenind tot mai autonomi. Oricum, această experienţă ne îmbogăţeşte pe toţi şi sper să profităm cu 
toţii de aceste noi oportunităţi, noua generaţie fiind cea mai avantajată. 
  



 
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

MICII EXPLORATORI VIRTUALI LA ZOO TÂRGU-MUREȘ 
 

PROF. INV. PRESCOLAR MOLODEȚ MIHAELA 
DIRECTOR PROF INV. PRESCOLAR BORDEU GEORGETA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 11 ALBA IULIA 
 
 Grădina zoologică este nu doar un mod inedit de relaxare, ci și o oportunitate educațională 

pentru cei mici. Copiii care trăiesc la oraș interacționează rar cu animalele. Mulți nu cunosc cum arată 
în realitate animalele domestice, pentru că, fie nu mai au bunici la țară, fie n-au avut ocazia să ajungă 
în mediul rural. La Zoo, însă, este locul ideal de a le face cunoștință celor mici cu lumea 
necuvântătoarelor, cu specii fascinante de animale, nu doar cu cele domestice. 

Grădinilor zoologice le revine un rol tot mai mare în păstrarea și sporirea numărului de animale 
rare și în refacerea numărului animalelor aflate pe cale de dispariție. Fiecare animal trăiește într-un 
spațiu conceput pentru a-i imita habitatul natural, așa încât să se simtă cât mai confortabil. 

Aceste locuri le oferă oamenilor posibilitatea de a observa unele dintre cele mai impresionante 
şi mai atrăgătoare animale ale planetei, într-un cadru cât se poate de natural. Odată ajunși într-o 
grădină zoologică, micii vizitatori pot vedea fluturi viu-colorați zburând printr-o grădină tropicală sau 
pinguini făcându-şi o baie rece într-un mediu ce imită tărâmul veşnic îngheţat al Antarcticii. 

De asemenea, se poate face o plimbare printr-o pădure ecuatorială în miniatură şi să se observe 
unele dintre mamiferele şi păsările ce locuiesc într-un astfel de habitat. Sau se poate pătrunde într-o 
încăpere întunecată, special amenajată pentru animalele active noaptea. În unele grădini zoologice, 
pot fi urmărite păsări de pradă în zbor sau reprezentaţii spectaculoase ale delfinilor. Cuştilor în care 
erau ţinute cândva vieţuitoarele periculoase le-au luat locul spaţii îngrădite, mărginite de şanţuri cu 
apă ce separă animalele de public. 

Lumea animalelor îi captivează pe toți copiii. De aceea, o vizită aievea sau online, în contextul 
actual al pandemiei, a copiilor cu familia sau împreună cu grădinița/școala la grădina zoologică le va 
oferi părinţilor/ educatorilor/ profesorilor posibilitatea de a-şi învăţa micuţii despre lucrările de creaţie 
ale lui Dumnezeu şi de a admira împreună un colţ de sălbăticie. Totodată, o vizită la grădina zoologică 
poate spori respectul față de animale şi poate conştientiza fragilitatea existenţei lor pe planetă.  

 
 Descrirea proiectului: 
Proiectul educaţional pe care îl propunem reprezintă încercarea de a sprijini copiii să cunoască 

natura cu fauna ei deosebită, dar și modalități de a proteja speciile de animale pe cale de dispariție. 
Având în vedere că Grădina Zoologică Târgu Mureș este situată în pădurea de stejar și carpen, 

numită ,,Pădurea Mare", aceasta oferă condiții ideale pentru animalele grădinii. Astfel, este locul unde 
se poate găsi un mediu sănătos şi plin de culoare, de viaţă, de specii variate de animale, aceasta 
demonstrând faptul că are resursele necesare cu ajutorul cărora copiii vor putea învăţa tot ceea ce ne-
am propus în acest parteneriat. 

 
DOMENIILE DE DEZVOLTARE VIZATE: 

 DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII – înțelegea relațiilor 
dintre obiecte, fenomene, evenimente și persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice, dobândirea de 
cunoștințe elementare referitoare la lume și mediul înconjurător; 

 CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE- curiozitatea și interesul, respectiv 
dorința copilului de investigare a realității din jur, a o cunoaște mai bine și interesul său de a afla 
lucruri noi, de a ști și a dori să învețe cât mai multe despre cele ce-l înconjoarã. 

 COMPORTAMENTELE VIZATE PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR: 
 Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului . 
 Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului. 



 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi.  
 Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat.  
 Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente 

şi metode specifice. 
  

 Metode şi tehnici de lucru: 
Observarea directă sau virtuală a speciilor de animale și a mediului lor de viață, conversația, 

problematizarea, excursia/ vizita educativă. 
 Grupuri ţintă: 

 Cadre didactice. 
 Preşcolari, părinţi, bunici. 

 Resursele proiectului: 
 Umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi, bunici, funcţionari ai grădinii botanice 
 Materiale: fotografii, pliante, materiale video, calculator, fișe de lucru 
 Temporale: anul şcolar 2020-2021 
 Spaţiale: Grădina Zoologică Târgu Mureș 

 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.11 Alba Iulia. 
 

 Diseminarea proiectului 
Experiența pozitivă și rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoștința familiilor preșcolarilor 

implicați, a întregii unități în cadrul consiliului profesoral, în cercurile pedagogice si în cadrul unor 
instituții similare, expuneri în cadrul sesiunilor de comunicări, simpozioane, publicații în domeniu. 

 
Bibliografie: 
1. Curriculum pentru educație timpurie 2019. 
2. https://www.zootirgumures.ro/ 
 
 Calendarul activităților 

Nr
. 
crt
. 

Perioada și 
locul 
desfășurăr
ii 

Denumire
a 
activității 

Mijloc de realizare Responsabi
li activitate 

1. Octombrie 
2020 

,,Mici 
exploratori 
la Zoo 
Târgu 
Mureș" 

-stabilirea de contacte intre directorul grădiniței, 
cadrul didactic, coordonator al parteneriatului, și 
directorul Grădinii Zoologice Târgu Mureș;  
- împreuna organizare a graficului de activităţi 
pentru anul școlar în curs; 
 

Directorul 
instituției 
Director 
GPP nr. 11 
Alba Iulia și 
coordonator 
de 
parteneriat  
Bordeu 
Georgeta 
Coordonator 
parteneriat 
Molodeț 
Mihaela 

2.  Noiembrie 
2020 

,,Vizită 
virtuală la 
Zoo Târgu 
Mureș" 

-vizionarea de filmulețe despre animalele grădinii 
zoologice din Târgu Mureș: 
https://www.facebook.com/pg/T%C3%A2rgu-
Mure%C8%99-Zoo-
Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-

Toate 
cadrele 
didactice 
implicate 
Toate 
grupele de 

https://www.zootirgumures.ro/
https://www.facebook.com/pg/T%C3%A2rgu-Mure%C8%99-Zoo-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-%C3%81llatkert-1737858989793156/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/T%C3%A2rgu-Mure%C8%99-Zoo-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-%C3%81llatkert-1737858989793156/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/T%C3%A2rgu-Mure%C8%99-Zoo-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-%C3%81llatkert-1737858989793156/videos/?ref=page_internal


%C3%81llatkert-
1737858989793156/videos/?ref=page_internal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P_81mDdO
oBk 

preșcolari 
din grădiniță 

3.  Martie 
2021 

,,Învățăm 
live cum se 
hrănesc 
animalele 
la Zoo 
Târgu 
Mureș" 

-organizarea de sesiuni live, prin care preșcolarii 
vizionează în direct cum îngrijitorii hrănesc 
animalele grădinii zoologice; 

Directorul 
instituției 
Personalul 
de îngrijire a 
animalelor 
Directorul 
G.P.P. nr. 11 
Alba Iulia, 
Profesor 
Bordeu 
Georgeta 
Toate 
cadrele 
didactice 
implicate 
Toate 
grupele de 
preșcolari 
din grădiniță 

4.  Aprilie 
2021 

,,Aflați în 
direct de 
unde am 
venit!" 

-organizarea de sesiuni live, prin care preșcolarii 
urmăresc în direct povestea câtorva animale 
exotice prezente la Grădina Zoologică din Târgu 
Mureș și află cum sunt ele protejate; 

Directorul 
instituției 
Personalul 
de îngrijire a 
animalelor 
Directorul 
G.P.P. nr. 11 
Alba Iulia, 
Profesor 
Bordeu 
Georgeta 
Toate 
cadrele 
didactice 
implicate 
Toate 
grupele de 
preșcolari 
din grădiniță 

5. Iunie 2021 ,,În 
excursie la 
Grădina 
Zoologică 
din Târgu 
Mureș" 

-excursie la Grădina Zoologică din Târgu Mureș; 
- rezolvarea unor fișe de lucru, oferite de 
directorul instituției, pentru a asigura feed-back-
ul la finalul tuturor activităților cuprinse în acest 
proiect. 

Directorul 
instituției 
Personalul 
de îngrijire a 
animalelor 
Cadrele 
didactice de 
la grupele 
mari 

https://www.facebook.com/pg/T%C3%A2rgu-Mure%C8%99-Zoo-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-%C3%81llatkert-1737858989793156/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/T%C3%A2rgu-Mure%C8%99-Zoo-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-%C3%81llatkert-1737858989793156/videos/?ref=page_internal


Preșcolarii 
grupelor 
mari 
Părinții și 
bunicii 
copiilor. 

 
  



 
MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR MONAR MIHAELA GIANINA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU” BUHUŞI, JUDEŢUL BACĂU 

 
Educaţia extracurriculară isi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalităţii copiilor. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreste identificarea si cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum si stimularea comportamentului 
creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai fragedă varstă, copiii acumulează o serie de 
cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natură. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Pentru perioada in care activitatea scolara se desfasoara online, propun pentru activitatea 
extrașcolară tema ,,Educație ecologică în dezvoltarea ulterioară a elevilor”. 

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi 
bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită 
ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. 
Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de 
rezolvare a problemelor declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale şi postindustriale la 
scara socială, care au înregistrat numeroase efecte negative a nivelul naturii şi al existenţei umane. 
Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care noi o avem asupra lumii şi înţelegerea 
relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. Educaţia ecologică se poate 
realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifie, literare, artistice, plastice, 
sportive etc.  

Formele de realizare sunt diversificate: observaţii, experimente, povestiri ştiinţifice, desene, 
activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, 
orientări turistice, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări de emisiuni TV, 
expediţii, tabere scenete ecologice, concursuri. Prin educaţie ecologică, copiii trebuie să dobândească 
cunoştinţe, atitudini şi motivaţii pentru a acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor 
care ţin de protecţia mediului înconjurător. Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul 
elevilor pentru lumea înconjurătoare, se formează atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă 
normele de protecţie a mediului şi se cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural 
sănătos. Educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a reusi 
în timp, formarea unei conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui şi 
a răului, să acţioneze în folosul naturii şi a sa. Educaţia ecologică este un domeniu extrem de generos, 
interesant şi atractiv pentru majoritatea copiilor. Nu bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în 
primul rând, ci cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului a următoarelor stări: dorinţa de 
a cunoaşte universul lumii vii; puterea de a ocroti formele de viaţă.  



Obiectivele educaţiei ecologice în şcoala se pot realiza pe două căi: prin contribuţia mai multor 
discipline de studiu; prin activităţi extracurriculare. Pornind de la premisa ca educatia ecologica 
presupune mai multe componente (cunoştinte, atitudini, conduite) care se dobândesc într-un timp 
îndelungat, este firesc ca această latură a educaţiei să se afle în atenţia mai multor discipline şi în toate 
etapele de pregătire şi formare a elevilor. Disciplina Biologie are un mare potenţial în educaţia 
ecologică a elevilor. Această disciplină asigură în mod organizat însuşirea unor cunoştinţe prin 
activităţi de observare, identificare, grupare, jocuri, activităţi practice a lumii care ne înconjoară. La 
Limba română, valorificând textele din manual, elevii iau contact cu frumosul din natură cu ajutorul 
cuvintelor, realizeaza creaţii artistice dupa imaginidin natură. Geografia este disciplina care oferă 
bogate cunoştinţe despre relief, ape curgătoare, ape stătătoare, floră şi faună. 

Educaţia plastica îşi aduce aportul la dezvoltarea simţului artistic, la sesizarea echilibrului, 
armoniei din mediul înconjurător oferă posibilitatea să transpună prin mijloace artistice frumosul din 
natură. Educaţia civică cuprinde teme care pot fi valorificate cu succes pentru formarea de atitudini 
adecvate în raporturile copiilor cu mediul înconjurător. Unele teme prevăzute de programa de istorie 
ne dau posibilitatea realizării tangenţiale a educaţiei ecologice. Problemele de matematică, de aflare 
a unor suprafeţe de teren ocupate de diferite culturi sau păduri, de aflare a unor cantităţi de diferite 
materiale din natură pot conduce la convingerea elevilor că mediul trebiue protejat, că pot colecta 
materiale refolosibile în vederea păstrării resurselor naturale. O reală educaţie ecologică se realizează 
şi în cadrul activităţilor extraşcolare. Modul cel mai elocvent îl reprezintă proiectul de mediu. Prin 
complexitatea sa şi prin timpul pe care fiecare coordonator de proiect şi-l alocă pentru desfăşurarea 
sa, proiectul poate atinge mai multe obiective.  

Proiectul de mediu este unul dintre proiectele care se poate realiza având suportul total al 
copiilor implicaţi. Utilitatea lui constă în aceea că îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura care există 
între om şi natură, între cunoştinţele dobândite la diferite discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, 
dă posibilitatea elevilor de a se implica şi organiza prin investigare individuală sau în grup, 
autoconducându-şi procesul de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea 
de a-şi susţine în mod public opiniile. În întreaga muncă de educaţie ecologică cu elevii trebuie să 
ajungem la convingerea că mediul natural nu poate fi apărat numai într-o zi, ci în toate cele 365 de 
zile ale fiecărui an, în fiecare clipă a fiecărei zile, de toţi locuitorii planetei. Trebuie să apărăm Planeta 
Albastră, leagăn al civilizaţiei şi al vieţii, ea fiind casa noastră şi atuturor vieţuitoarelor de pe Pământ. 

In această perioada in care invatamantul este online, ne-am mobilizat eforturile să creăm 
programe variate de activare acasă a copiilor de către profesori, insotite de materiale informative 
grafice si video, usor de implementat online, stimulatoare pentru elevi. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
  

 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: MORAR AMALIA MIHAELA  
 
 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului . 

Studiile de specialitate susțin că aceste activităţi ii ajută pe elevi să îşi formeze o atitudine pozitivă 
față de învățare, aceştia au performanţe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice 
diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Activitățile extrașcolare dezvoltă 
gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o 
simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală Pe lângă toate acestea, 
activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai 
ridicat.  

 Activitățile extrascolare prietenoase și foarte amuzante sunt importante în viața de zi cu zi a 
copiilor. Când vine vorba de activităţii extraşcolare, ne gandim la vizite ,la muzee, expoziții, 
monumente, vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii, excursii, etc, insă ştim cu toţii că în 
perioada pandemiei aceste activităţi nu au fost posibile.Dar, deşi trăim într-o perioadă în care apar 
schimbări peste schimbări( școala trece online, iar angajații sunt încurajați să lucreze de acasă,etc) şi 
trebuie să ne adaptăm rapidă la un ritm incert, din acestă situaţie poate rezulta şi lucruri bune . Timpul 
petrecut acasă cu familia pe perioada pandemiei este important deoarece ofera posibilitatea părintelui 
de a se implica împreuna cu copilul în cât mai multe activităţi . Copiilor, pe langă că le face placere 
să desfăşoare diverse activităţi alături de adulţi, ei au mare nevoie de acest lucru . 

 Consider că urmatorul citat este foarte potrivit pentru situaţia în care ne aflăm şi bun de urmat 
în activităţile cu copiii.  

Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

Chiar dacă situaţia actuală impune anumite limite, noi profesori trebuie să găsim soluţii pentru 
a ne adapta şi pentru a desfăşura în continuare activităţi deosebite care să-i bucure pe cei mici.Iată 
câteva idei de activitţti potrivite pentru această perioadă, pe care le putem desfăşura fără a ne deplasa 
în exteriorul gradiniţei sau casei : Micii pictorii (picturi realizate pe gardul grădinitei/casei ), 
Grădinarii iscusiţi (activitate de infrumuseţare a parcului din curtea gradiniţei/ curtea casei sau 
balcon, Bucatarii priceputi (realizează diverse preparate ajutati de adulţi), Dansatorii talentaţi ( 
concurs de dans pe diferite genuri muzicale) . 

 Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
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Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceştia au performanţe şcolare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul.Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă și cea comportamentală: 



„ Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi 
vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”(Maria Montessori) 

Este indicat ca aceste activităţi să implice direct copilul si să il ajute sa deprindă obiceiuri 
pozitive, care in timp sa il ajute sa se descurce singur in orice situatie. 

Indiferent ca printre activitatile extrascolare pe care le alegeti pe copilul dumneavoastra se afla 
cele de teatru, muzica, arta, gimnastica, inot, arte martiale, fiecare dintre acestea il va ajuta pe cel mic 
sa isi faca prieteni noi, sa aiba mai multa incredere in el si sa isi dezvolte noi hobby-uri. 

In plus, oamenii de stiinta au explicat ca participarea la astfel de activitati reduce riscul aparitiei 
depresiei si a consumului de alcool si droguri. De asemenea, copiii vor fi mai motivaţi să reusească 
in tot ceea ce si-au propus şi vor reusi să obtina note mari la scoala, deoarece isi vor dezvolta 
capacitatile de invatare, cultura generala, memorie, simt critic, etc. 

Activitatile sportive sunt preferatele celor mai multi parinti, pentru ca acestea ii ajuta pe copii 
sa aiba o viata ordonată, sa aibă un program stabilit, pe care îl respectă zilnic, un regim alimentar şi 
un stil de viată sănătos. 

În același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională se 
luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Există întotdeauna 
doua fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea online este mai potrivită, în timp ce pentru 
alții formarea în clasa este metoda preferată, însă în situația unei pandemii, situație pe care o trăim 
acum în contextul pandemiei de Covid 19, educația on line este cea mai potrivită, însă inaccesibilă 
tuturor. 

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-
o perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de 
schimbări și discontinuități.În calitate de profesor e necesară concentrarea pe crearea experiențelor 
utile elevilor care ar genera cel mai bine învățarea. Fiecare participant la un curs poate, și ar trebui să 
fie și profesor și elev. Profesia trece de la a fi unica sursă de cunoștințe, la a fi un ghid și un model de 
rol. Profesorul modelează discuțiile și activitățile elevilor pentru a facilita dobândirea obiectivele de 
învățare ale clasei. 

Dimensiunile psihologice și pedagogice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție 
prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să 
respecte trăsăturile beneficiarilor. În același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor online, 
formarea tradițională se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. 
Există întotdeauna doua fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea online este mai potrivită, 
în timp ce pentru alții formarea în clasa este metoda preferată, însă în situația unei pandemii, situație 
pe care o trăim acum în contextul pandemiei de Covid 19, educația online este cea mai potrivită, însă 
inaccesibilă tuturor. 

Activitățile traditionale sunt mai potrivite pentru școlarii mici. Participarea la activităţi îi ajută 
să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program 
regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală, își formează o mulțime de 
deprinderi, deprinderi de comunicare, ascultare,deprinderi de viață independentă, deprinderi de 
muncă, deprinderi de stil de viață sănătoasă, etc. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze 
ca mentori și să ghideze preșcolarul/copilul în atingerea obiectivelor propuse. 

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice 
propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Pentru copiii de la clasele primare, este foarte dificil să pornești în activităţile online, care este 
condiționat total de disponibilitatea unui adult care să ajute copilul atât în mânuirea mijloacelor 
tehnice, cât în colectarea materialelor de lucru.. 

1. Explicați elevilor realitatea pe care o trăim. Răspundeți la întrebările elevilor calm, 
bazându-vă pe date științifice. Pregătiți-vă din timp răspunsuri solide din punct de vedere științific și 
adaptați-le vârstei elevilor (de ex. folosind imagini, povești), păstrând un ton încrezător că vom depăși 
cu bine situația. 

https://www.portalinvatamant.ro/articole/activitati-extracurriculare-5/activitati-extrascolare-pentru-elevii-din-gimnaziu-555.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/sport-71/activitati-extrascolare-kangoo-jumps-479.html


2. Păstrați focus pe pozitiv. Aveți mereu în gând să aduceți în „sala de clasă” calmul, liniștea, 
gândirea rațională. Străduiți-vă să nu transferați elevilor panica sau îngrijorarea excesivă.În 
comunicarea on-line cu elevii, cadrele didactice îi pot ajuta emoțional pe aceștia în multe feluri, atât 
direct - prin mesajele transmise copiilor, cât și indirect - prin atitudinea pe care o au față de copii și 
față de situația de izolare. Folosirea umorului în comunicarea cu elevii, comunicarea rațională și 
calmă în momentele tensionate disponibilitatea de a vorbi cu elevii și despre emoțiile prin care trec 
aceștia, răbdarea și exprimarea afecțiunii față de ei („Mi-e dor de voi!" sau „ Abia aștept să ne 
vedem!") pot face minuni pentru confortul emoțional al copiilor . 

Rutina și calendarul activităților din agenda personală ne vor ajuta pe toți să facem față 
provocării de a fi în casă: fixați-vă mereu în minte ceea ce trebuie să faceți astăzi, mâine, peste o 
săptămână. Oferiți-le un orizont de activități care să-i mențină ocupați și preocupați. În plus, gândiți-
vă ce activități offline asociate activităților extrașcolare puteți să le oferiți elevilor dvs. pentru ca 
aceștia să nu se plictisească.Creați un sentiment de conectare emoțională și apartenență la grup, 
incluzând în calendarul activităților, întâlniri în care elevii să împărtășească o parte din preocupările 
lor extrașcolare (hobby-uri, pasiuni, colecții etc.) și chiar dvs. ca profesor puteți vorbi de pasiunile 
sau talentele dvs. 

3. Contează și starea dvs. de bine. Oricât de dificil este pentru cadru didactic, el este cel care 
poate modela starea de spirit a elevului. Copilul „va simți” cum este profesorul în această situație și 
se va comporta în consecință. Pentru ca lucrurile să fie cât de cât echilibrate este important ca 
profesorul să se ocupe și de starea sa emoțională. Este foarte ușor ca, în această avalanșă de schimbări 
majore în rutina adulților și, odată cu creșterea sarcinilor zilnice (nu este ușor să lucrezi de acasă când 
ești și părinte sau când trebuie să înveți atâtea instrumente online, de exemplu), să te simți copleșit. 
De aceea, este important ca și cadrul didactic să își acorde timp pentru a se calma, relaxa, mișca etc., 
chiar și numai pentru câteva minute, să-și ia pauze de reechilibrare.  

 4. Fiți transparenți cu propriile emoții. Chiar dacă multora nu le vine a crede, și cadrele 
didactice sunt oameniJ. Spuneți-le copiilor că situația este dificilă și pentru dvs., și că sunteți, uneori, 
cuprinși de îngrijorare, dar că problema este temporară. Există multe studii care indică importanța 
folosirii tehnicilor de calmare, a exercițiilor de respirație. 

5. Apelați la creativitate. Profesorii îi pot sprijini emoțional pe copii în această perioadă 
propunându-le jocuri și activități despre emoții, încurajându-i să țină un jurnal al emoțiilor sau să își 
exprime emoțiile prin artă.  

6. Exersați umorul. Un lucru foarte important în aceste momente este și veselia, momente în 
care adulți si copii, deopotrivă râd, se bucură împreună, iar acestea pot fi provocate și pot deveni o 
rutină în această perioadă.  

Trăim vremuri dificile și, de multe ori, nu ne descurcăm așa cum ne-am dori. Este important, 
însă, să ne amintim că facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a depăși aceste momente și să 
rămânem încrezători că, împreună, chiar le vom depăși. Și în această situație se găsesc tot felul de 
activități, care să nu îi pună în dificultate pe părinții sau pe bunicii cu care stau și prin 
colaborare să se atingă măcar o parte din obiectivele propuse, și apoi odată ușurată situația 
pandemiei, cu ajutorul lui Dumnezeu să se revină la normal și să ne regăsim sănătoşi și să 
spunem ,,Prezent!" la strigarea catalogului în sala de clasă. 
  



 
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
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 Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

Prin aceste activități copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse 
abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor 

prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

 De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i in contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul 
activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep 
activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe 
viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste 
faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.  

 În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. 

Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 
stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.  

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 



Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  
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ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREPRIMAR MORARU DANIELA 
LICEUL TEORETIC ION CREANGĂ TULCEA 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

 Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 
cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului, atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltarea personală și 
socială armonioasă. 

Exemple de activități extracurriculare  
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru copiii preşcolari. Chiar dacă în această perioada de izolare 
locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează 
curricula pentru noul format. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor, precum sunt științele. Dacă ştiinţele 
ajută copiii să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte le stimulează 
empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îi ajută să-și 
înțeleagă emoțiile mult mai bine. De aceea, e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța 
să se exprime în orice formă artistică ce i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui 
profesionist.  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din 



ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi, explorează alături de copii un muzeu nou sau o 
grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare, chiar şi în condiţii de pandemie, în mediul online.  
  

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR MORCOZAN CLAUDIA 
 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 



În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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 PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

 PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, 
 MORHAN HELGA LAURA 

  
Motto: 
,,Profesorii trebuie să provoace și să valorifice experiențele părinților la școală. Primul pas: 

implicarea reală, alături de propriul copil. Al doilea pas: să se pună în locul acestuia.” ( Louis 
Malaguzzi-,, Cele o sută de limbi ale copiilor”) 

 
 În societatea de astăzi, familia este definită pornind de la experiențe noi. Recunoaștem că 

familiile sunt la fel de diferite ca și membri care le constituie. Familii mari, lărgite, cu rude care trăiesc 
împreună sau familii mici, cu un părinte deoarece celălalt este plecat la muncă în străinătate. Ori, 
familii în care toate responsabilitățile părinților sunt transferate bunicilor. Este cazul părinților care 
s-au dezrădăcinat și înstrăinat de copiii lor, tot pentru iluzia unui trai mai bun. 

 Acest fenomen este des întâlnit în comunitățile rurale, cu atât mai mult în localitățile din 
Dobrogea, care ne oferă un mozaic etnic, conviețuind și urmând cursurile școlii primare pitici români, 
turci, tătari, macedoneni, romi, lipoveni. Indiferent de apartenența la o etnie sau alta, părinții sunt 
primele modele pentru soluționarea problemelor, cooperare și participare. Mai mult, părinții au sau 
ar trebui să aibă aceleași țeluri pentru micuții lor, așa cum dascălii le au pentru toți copiii. 

 Din această perspectivă, uniunea reală a familiei cu școala are efecte benefice în dezvoltarea 
personală și intelectuală a copiilor, indiferent dacă acest fapt se întâmplă în cadrul orelor de curs sau 
al activităților educative, indiferent dacă suntem on- line sau off-line, indiferent de alte conjuncturi. 
În toate situațiile, atunci când cei mici îi percep pe mama, tata, bunica, bunicul etc. implicați în 
demersul instructiv-educativ, se simt din ce în ce mai importanți și mai protejați. Cu alte cuvinte, 
atunci când beneficiază de o relație caldă, prietenoasă între casă- școală, micuții primesc mesajul non- 
verbal că adulții importanți din lumea lor au grijă de ei.  

 Participarea părinților la orele de curs, la activitățile extrașcolare, la orice demersuri educative 
inițiate de școală îi ajută pe dascăli să atingă obiectivul individualizării învățăceilor. Doar prin această 
participare autentică profesorii și părinții se pot ajuta reciproc în furnizarea informațiilor interesante 
și a proiectelor pentru fiecare copil, în contextul marilor transformări la care suntem părtași. Demers 
imposibil de realizat dacă doar școala oferă modele de bună practică și, în mediul domestic, copilul 
nu a surprins nicicând vreun adult citind sau răsfoind o carte. 

 Experiența și studiile recente au demonstrat faptul că, atunci când părinții se simt o parte a 
procesului de învățare a copilului, ei ajung să aprecieze eforturile profesorului. Pe cale de consecință, 
entuziasmul lor generează idei și așteptări certe și realiste pentru copiii lor.  
  



 
ROLUL PARTENERIATELOR CU PĂRINȚII  

ÎN REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR MOROHOSCHI EUFROZINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU G. TOMA” 

COM. VAMA, JUD. SUCEAVA 
 
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate 

cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, 
familie, comunitate. 

 Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează dezvoltarea copilului, deoarece 
își pune amprenta pe întreaga sa personalitate iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului 
ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această acţiune.  

 O bună colaborare între familie și școală se poate realiza prin parteneriate. Motivul principal 
pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai 
târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii 
parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor, 
pot perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor, pot îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar.  

 Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: 
 -părinţii să fie priviţi ca participanţi activi care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 

educarea copiilor lor; 
 -părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor;  
 -să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
 -să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
 -responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi educator. 
 Munca în parteneriat este şi în avantajul copilului şi în interesul acestuia. Colaborarea şi 

comunicarea permanentă între partenerii adulţi constituie un model de comportament şi pentru copii. 
Din punct de vedere afectiv, copiii capătă încredere în ei, își dezvoltă autonomia, le apar sentimente 
de bucurie şi satisfacţie, simt interesul, afecţiunea, aprecierile adulţilor cu privire la activitatea lor 
pentru părinţi, pentru cadrele didactice, pentru comunitate. 

 Implicarea părinților în viața școlii se poate realiza pe căi informale și formale. 
 Implicarea informală poate însemna: 
 • părintele vine la școală să discute despre progresul copilului său; 
 • părintele participă la o activitate organizată de școală, cum ar fi un matineu; 
 • părintele acţionează ca voluntar în sala de clasă; 
 • părintele acţionează ca voluntar la organizarea unui eveniment. 
 Implicarea formală poate însemna: 
 •participarea la activităţile unui grup de lucru din școală sau ale unui comitet, la nivelul căruia 

se iau decizii care privesc școala/ clasa, cum ar fi: 
•consiliul părinților pe școală; 
•consiliul de administraţie; 
•grupul de sprijin al unui proiect; 
•un grup de lucru din școală care se ocupă de diverse aspecte. 
 Folosirea părinţilor ca voluntari la școala este o modalitate excelentă de a-i implica pe aceştia 

în viaţa școlii şi o cale potrivită de a suplini resursele umane ale instituţiei pentru acele componente 



pentru care nu este necesară prezenţa unui cadru didactic calificat. Comitetele de părinți sunt resurse 
semnificative pentru orice școală. Școlile care au puternice legături cu familiile implică adeseori, 
extensiv şi variat, părinţii voluntari în activitatea lor, în contexte variate: 

 •ca reprezentant al părinţilor în Consiliul părinților; 
 •ca reprezentant al părinţilor în Consiliul de administraţie; 
 •ca membru al grupului de sprijin al proiectului; 
 •ajutor pentru funcţionarea unui program de tutoriat pentru părinţii copiilor cu cerinţe educative 

speciale; 
 •colectarea de fonduri pentru activităţile școlii; 
 •întreţinerea, repararea materialelor educaţionale, copierea fişelor de lucru ale copiilor, 

pregătirea materialelor didactice, colectarea materialelor pentru activităţile de ştiinţă. 
 Cu cât implicarea părinților se manifestă mai devreme, cu atât mai bine. Ei tind să creadă că 

nu au nici o importanţă, dar sunt întotdeauna surprinşi de cât de mult contează implicarea lor, 
indiferent de abilităţile lor intelectuale sau de statutul lor social. Eforturile școlilor cu cel mai mare 
succes în implicarea părinţilor sunt acelea care le oferă o gamă largă de activităţi în care pot interveni. 
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COPII –PĂRINŢI ,PARTENERI ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

ÎN MEDIUL ONLINE 
 

MOROIANU ELENA LUMINIŢA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, BUZĂU 

 
 Când vine vorba de activităţile extraşcolare,cadrele didactice au de‘ susţinut”o adevărată probă 

de creativitate . 
 Activităţile extraşcolare sunt la fel de importante ca activităţile propriu-zise de la grădiniţă . 
Atunci când mergem cu copii la grădina botanică, zoologică, în parc, cei mici sunt în afara 

cadrului formal al grădiniţei şi deci mai relaxaţi .În astfel de momente ei sunt deschişi la tot ce este 
nou şi învaţă mai uşor, din experienţe practice, noţiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de 
înţeles . 

 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 
O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în 
general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De 
asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite 
cucopiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de 
şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura grădiniţei cu familia s-a 
îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
grădiniţă. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes,produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

 Perioada prin care trecem ne îndeamnă la schimbare, la adaptare la noile condiţii . Chiar şi aşa, 
în desfăşurarea activităţilor online, copiii pot participa la activităţi de plantare de flori, copaci. O 
activitate placută şi antrenantă, susţinută de fotografii,video, a fost cea în care părinţii le-au citit 
copiilor poveşti sau chiar fraţii mai mari .  

 O altă activitate interesantă şi atractivă a fost cea în care copii au vizionat un filmuleţ despre 
prepararea sucurilor din fructe şi legume (de la unitatea cu care avem parteneriat încheiat), apoi copii, 
împreună cu părinţii,la libera imaginaţie şi la preferinţele copilului.au pregătit suc de fructe/legume 
.Fiecare copil şi-a consolidat deprindereade a spăla fructele şi legumele înainte de a le folosi . A fost 
stabilită importanţa pentru sănătate a consumării fructelor şi legumelor în locul dulciurilor. 

 În cadrul activităţii‘ Micul antreprenor‘, copiii au pregătit gustări sănătoase şi haioase, prăjituri 
fără coacere, sucuri pe care le-au ‘vândut‘ celor din casă .Astfel, copiii, au învăţat că munca este 
plătită şi totodată trbuie respectat cel care munceşte . 

 La o întâlnire pe zoom, copiii au vizionat film din interiorul grădinii zoologice . Astfel am 
putut discuta despre animalele sălbatice, despre hrana lor. Copiii au fost îndemnaţi să imită pe rând 
câte un animal iar ceilalţi să spună ce animal este şi ce mai ştie despre el;unde trăieşte, cu ce este 
acoperit corpul, cu ce se hrăneşte, cum se numeşte casa lui, etc . Au dat exemple de poveşti iunde au 
întâlnit animalul respectiv . 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 



pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în 
valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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Sărbătoarea Paştelui înseamnă, pentru români, de cele mai multe 
ori, momente petrecute în familie, alături de cei dragi, aşezaţi în jurul unei 
mese îmbeleşugate de unde nu lipsesc niciodată ouăle roşii, drobul de 
miel şi cozonacii. La noi în ţară, mielul este sacrificat cu ocazia Învierii 
Domnului, iar iepuraşul aduce daruri, însă peste tot în lume au loc tradiţii 
si obiceiuri diferite. 

 În continuare voi prezenta câteva obiceiuri întâlnite la alte popoare europene şi nu numai. În 
Elveţia, spre exemplu, are loc o tradiţie legată de apă unde fântânile din toate satele 
sunt decorate cu flori, panglici din hârtie colorate şi ouă vopsite. Dacă în Elveţia se 
celebrează apa, în Germania, cu ocazia Paştelui, se aprinde un foc imens, cu 
ajutorul brazilor rămaşi de la Crăciun. Flăcările marchează sfârşitul iernii şi triumful 
primăverii. În Duminica Paştelui, pentru germani, de pe masa festivă nu poate lipsi 
mielul, dar nici Osterlamm, prăjitura în formă de miel. Să nu credeţi însă că tradiţia 
de a vopsi şi a decora ouă cu care se mândresc atât de tare românii este întâlnită 
doar la noi. Şi letonii sau ucrainienii sunt printre cele mai iscusite popoare în arta 
încodeierii. Potrivit tradiţiei, în România, începând cu Vinerea Mare, bărbaţii renuntă la treburile 
gospodăreşti şi îşi ajută soţiile la prăgatirea mesei festive. În schimb, în Polonia, capul familiei nu 
are voie sa se implice în preprarea pâinii tradiţionale, pentru că aluatul nu va creşte, potrivit 
superstiţiei. De asemenea, în ziua de Paşti servesc supa Zurek ce conţine cârnaţi şi ciuperci. În Italia, 
cozonacul preparat special pentru Paşte are forma unui porumbel şi poartă numele Colomba 
Pasquale. În centrul ţării se fac şi pizzelle, un fel de pască. În Spania, meniul tradiţional de Paşte 
conţine neapărat friptură de miel şi creme catalana, dar şi torrija – o prajitură preparată cu ulei de 
măsline. În Grecia, în unele oraşe, precum Aráchova şi Livadiá, ziua de Paşte este o sărbătoare a 
comunităţii în care mieii se gătesc în piaţa centrală. În alte oraşe, precum Monemvasiá, Rhódes, 
Hýdra, Halkidikí, Koróni, Chaniá şi Léros se ard figurine ale lui Iuda şi Barabbas. Cozonacul de Paşte 
al grecilor este împletit şi se numeşte tsoureki: acesta este presărat cu seminţe de susan şi împodobit 
cu ouă roşii. În Portugalia, se prepară tradiţionalul folar – produsul de patiserie specific sărbătorii 
pascale. Un desert tradițional din Marea Britanie este tortul Simnel (Simnel cake), un fel de prăjitură, 
decorată cu 11 bomboane sferice de marţipan, reprezentând cei 11 discipoli credincioşi ai lui Iisus. 
În Franţa, copiii se trezesc în prima zi de Paşti pentru a căuta ouăle special pregătite pentru ei, dar 
ascunse în curte sau în casă. Rostogolirea unor ouă crude pe o pantă reprezintă o alta tradiţie foarte 
apreciată de catre copii. Oul care „rezistă” până la capătul traseului este considerat a fi „victorios”. 
Jocul porneşte de la asemănarea între rostogolirea oului şi prăvălirea stâncii ce închidea mormântul 
lui Iisus. Dintre cele 27 de state mebre UE, România, Grecia și Bulgaria sunt singurele țări ortodoxe, 
creștinii dintre aceste trei țări fiind cei care sărbătoresc în această duminică Învierea Domnului. 
Paştele, indiferent de obiceiuri, este cea mai importantă sărbătoare anuală creştină. Ea comemorează 
evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi 
după răstignirea Sa din Vinerea Mare.  

Cele mai ciudate tradiții europene de Paște Slovacia este un punct de 
răscruce a două tradiții de Paște: este vorba despre lovirea cu nuiaua și udatul cu 
apă. Lovirea cu nuiaua este ceva comun în vestul Slovaciei, la fel ca în țările de la 
vest — Austria, Germania, Cehia, dar și într-o parte din Polonia. În estul Slovaciei, 
bărbații obișnuiesc să stropească fetele cu apă, la fel cum este obiceiul și într-o altă 



parte din Polonia, în Ungaria și Ucraina, însă în Ungaria, „tradițiile vechi spun să stropești fetele cu 
apă, dar în zilele noastre se folosește doar parfum" spune un reprezentant al Institutului Cultural 
Ungar. O tradiţie legată de sărbătoarea Sf. Paşte, dar specifică mai ales zilelor noastre, o reprezintă 
cumpăratul dulciurilor de Paște, un alt simbol care nu este specific populațiilor slave dar care umple 
galantarele magazinelor este iepurașul de Paște, pe care majoritatea oamenilor nu îl mai consideră 
„străin" în aceste zile.  

„Iepurașul de Paște este un animal adorat de vechii germani, specific cultului 
zeiței germane Ostara", a spus etnograful Kornelia Jakubikova, explicând că simbolul 
era dominant în perioada primăverii și că sugera fertilitatea. Simboluri similare ale 

populațiilor slave erau puii, ouăle și mieii. 
„Oamenii au nevoie uneori de ceva diferit decât 
viața de fiecare zi, au nevoie de tradiție, au nevoie să se 
comporte diferit într-o zi a anului decât în restul anului", a mai 

spus etnograful slovac Kornelia Jakubikova. 
Musulmanii au Ramadanul. Nici comunitatea musulmană nu serbează astăzi Paştele, întrucât nu-l 

recunosc pe Isus ca fiind fiul lui Allah, ci ca pe un profet. Sărbătoarea care se apropie cel mai mult de 
Înviere este Ramadanul, celebrat după o lună de post negru, de la răsărit până la apus. În această zi, sunt 
pregătite mâncăruri speciale, musulmanii îmbracă hainele lor cele mai bune şi prietenii se vizitează între 
ei.  

În Finlanda, Paştele este o culminare a unor succesiuni de festivaluri de primăvară cu date 
variabile. În noaptea de Paşti, în sud-estul ţării, copiii merg prin localităţi însoţiţi de un instrument 
muzical gălăgios. Zgomotul semnifică sfârşitul unei săptămâni tăcute. Cel mai vechi şi mai neobişnuit 
fel de mâncare tradiţional finlandez este mämmi, un terci de ovăz făcut din apă şi secară dulce. În 
Vinerea Mare, în nordul Suediei există obiceiul ca băieţii, echipaţi cu mlădiţe de mesteacăn, să 
meargă pe la fiecare fermă, unde "biciuiesc" fetele până când acestea le dau ceva de băut. 

În seara dinaintea Paştelui, băieţii şi fetele se îmbracă în vrăjitori şi merg în vizită la vecini. 
Unii lasă o felicitare decorată, sperând că vor primi o bomboană sau o monedă în schimb. Obiceiul 
de a face scrisori de Paşti este răspândit în special în partea vestică a Suediei, unde misiva este lăsată 
în căsuţa poştală sau sub uşă, iar identitatea expeditorului rămâne secretă. În provinciile din vest, 
suedezii se întrec să facă focuri în aer liber. Tradiţional, în Norvegia, Paştele nu este marcat religios. 
Casele sunt împodobite cu flori de primăvară şi ouă colorate. Se sărbătoreşte în aer liber, se merge în 
vacanţă sau la schi şi se petrece timpul cu familia, din Miercurea Mare până marţi, după Duminica 
Paştelui. Majoritatea familiilor din Danemarca sărbătoresc Paştele întâlnindu-se la masa festivă, 
împodobită cu decoraţiuni colorate, narcise şi şervete galbene şi roşii. Copiii primesc ouă din 
ciocolată de la părinţi şi bunici. Cine vrea să primească mai multe ouă de Paşti scrie unui membru al 
familiei sau unui prieten o gækkebrev, o scrisoare sub forma unui mic poem, fără numele autorului, 
care trebuie ghicit de cel ce o primeşte. Gækkebrev-ele pot fi decorate cu picturi, fulgi de nea sau 
colaje. Dacă persoana care primește misiva nu ghiceşte identitatea expeditorului într-o anumită 
perioadă de timp, va trebui să-i dea un ou de Paşte. În multe părţi ale Angliei, “dansatorii Morris” fac 
spectacol în Duminica Paştelui pentru a alunga spiritele rele ale iernii. Dansatorii poartă pantaloni 
albi, eşarfe roşii, pantaloni negri şi pălării din paie cu multe flori. În Grecia, Paştele este mare 
sărbătoare. Se fac ouă roşii, care pentru greci simbolizează sângele lui Iisus şi sunt un simbol al 
belşugului. În Sâmbata Mare se fac pregătirile acasă, iar bisericile sunt decorate de sărbătoare. Seara, 
oamenii merg la slujba religioasă, iar la miezul nopţii iau lumina sfântă şi îşi spun "Christos anesti!", 
("Hristos a înviat!").În prima zi de Paște, au loc diferite manifestări de bucurie pentru Învierea 
Domnului. Se consumă friptură de miel, ouă, salate și prăjituri speciale. De asemenea, grecii mănâncă 
o pâine rotundă (lipie), ornată cu o cruce făcută din ouă roșii, care se numeste Christopsomon. În 
Rusia se merge la biserică în noaptea de Înviere. La miezul nopţii se înconjoară locașul de cult şi se 
intonează cântece religioase. După ce sunt binecuvântați de preot, oamenii se întorc acasă, unde 
servesc masa încărcată cu produse tradiționale. În Australia, simbolul Paştelui este bilby, un mic 
rozător mic cu urechi lungi şi nas lung, care seamănă cu iepuraşul. Părinţii ascund ouă de ciocolată şi 
bilbies în curţile şi grădinile lor, pentru a fi găsite de copii în dimineaţa de Paşti. La Perth şi Sydney 



sunt organizate mari festivaluri de Paşti.În Mexic, sărbătoarea se concentrează pe aspectul religios.În 
Săptămâna Mare, cele mai multe dintre comunități au procesiuni religioase şi piese de teatru. În 
Duminica Paştelui se merge la biserică şi apoi se ia masa împreună cu familia. În Statele Unite ale 
Americii, Paştele este sărbătorit în diferite moduri, în funcţie de confesiunea religioasă. În marile 
oraşe au loc parade vesele sau cu temă religioasă. Sunt foarte populare vânătorile de ouă ascunse în 
iarbă, organizate în fiecare an pentru copii şi pe pajiştea din faţa Casei Albe. 

Tradiții de Paște în România Ciocnitul ouălor se face după reguli precise: persoana mai în 
vârstă – de obicei, bărbatul – ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână de partener, în timp 
ce rostește formula ”Hristos a înviat!”, la care se răspunde ”Adevărat a înviat!”. În Bucovina, cojile 
ouălor de Paște sunt aruncate în râu pentru ca apa să le poarte la ”Blajini” – ființe imaginare, încarnări 
ale copiilor morți nebotezați, al căror loc de viețuire se află la ”capătul lumii”, aproape de Apa 
Sâmbetei. În felul acesta, și Blajinii știu că pentru toți creștinii a venit Paștele. O altă tradiție spune 
că în dimineața din duminica Paștelui, țăranii își spală fața cu apă nouă sau apă neîncepută, în care 
pun un ou roșu, având credința că astfel vor fi tot anul frumoși și sănătoși ca un ou roșu. După ce se 
mănâncă ouăle, coaja roșie e păstrată pentru a fi pusă în brazde, la arat, crezându-se că pământul va 
da, astfel, rod bun. În Transilvania există obiceiul stropitului, preluat de la vecinii unguri. Acesta 
presupune că băieţii, îmbrăcaţi în haine tradiţionale, să meargă în familiile în care există cel puţin o 
fată, pe care o udă cu parfum. În schimbul acestui serviciu, fetele le oferă băieţilor ceva de băut. În 
Ţara Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – obiceiul Junii 
Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de calusari sau de colindători, cu vătaf şi 
casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui Solomon, la picnic, unde 
vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută şi îndrăgită dintre ele este aruncarea buzduganului. În Ţara 
Moţilor, toaca din biserică e dusă la cimitir, unde este păzită de nişte feciori straşnici. Dacă nu vor fi 
capabili să o păzească aşa cum trebuie, vor trebui să fie gazdele unei mese îmbelşugate. Dacă, însă, 
cei responsabili cu furatul nu reuşesc să îşi ducă planul la capăt, ei vor fi cei care vor pune bucate pe 
masă. În Banat, mâncarea de la micul dejun din ziua de Paște se tămâie, apoi fiecare membru al 
familiei primeşte vin şi pâine sfinţită, urmată de un adevărat festin ce constă în ciolan de porc fiert, 
ouă albe şi friptură de miel. 

Credințe și Superstiții de Paște 
– La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 

un rol purificator. 
– În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 

ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 
vei vrea să lucrezi câmpul. 

Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, 
supărări. 

– În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că 
vei avea vederea buna în restul anului. 

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un 
ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi 
sporului în toate. 

– În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 
– Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din 

ele peste an. 
– Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 

oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în 
acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

– La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului 
pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

– Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 
Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 
– De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 

https://www.crestinortodox.ro/paste/obiceiuri-traditii-paste/ouale-paste-88431.html
https://www.crestinortodox.ro/paste/obiceiuri-traditii-paste/ouale-paste-88431.html


Sfintele sărbători pascale nu se sarbatoresc în ţările în care nu există majoritari creştini. China, 
Coreea, Egipt, Emiratele Arabe, Japonia, Maroc, Thailanda, Sahara, Turcia etc, sunt doar câteva 
dintre acestea. Anumite culte creștine, deși având la bază aceleași credințe religioase, nu consideră 
sărbătoarea de Paști relevantă, acestea fiind: Martorii lui Iehova și Adventiștii de Ziua a Șaptea.  
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 De-a lungul timpului, scriitori și oameni de cultură s-au preocupat de păstrarea valorilor 

românești, de revalorificarea lor, astfel încât identitatea să nu devină un termen efemer. În maniera 
specifică fiecăruia, aceștia au pledat pentru identitatea neamului nostru, constituită pe trei coloane 
trainice care ne-au asigurat stabilitatea și existența înseși: limba, ca modalitate de comunicare și 
exprimare, căci dacă geografia impune granițe, dacă istoria le alterează și le modifică evenimențial, 
limba deține taina care consfințește libertatea spirituală. În acest context, alături de limbă se impune 
factorul cultură, ca multitudine de creații materiale și spirituale. O cultură este identitatea unui spațiu 
etnic, geografic și lingvistic, și reprezintă spiritualitatea populației respective. Cultura este ceea ce 
are mai personal respectivul popor, viziunea sa asupra lumii; este, dacă vreți, ceea ce are etern 
înlăuntrul lui. În fine, în al treilea rând, este religia, cu promovarea valorilor morale ale credinței 
ortodoxe. Așa cum romînii s-au risipit în lumea largă, uimind cu inteligența sclipitoare, punând asupra 
muncii, inventicii și creației lor semnul inconfundabil al românismului, avem și o relație specială cu 
Dumnezeu. Filozofic vorbind, Dumnezeul românului nu este o ființă abstractă, o esență imaterială a 
lumii, o putere impersonală. Dumnezeul românului apare ca o ființă vie, reală, particulară. Mircea 
Vulcănescu spunea că „ ... Nu numai arătarea lui Dumnezeu umblând prin lume, dar toată lumea e 
concepută de român ca o revelație continuă, ca o permanentă teofanie.” Poate de aceea, românii 
vorbesc cel mai adesea și direct cu Dumnezeu, i se adresează și îl invocă în rugăciune, îl fac părtaș la 
toate bucuriile lor, dar îi și solicită binecuvântarea și sprijinul în momentele de cumpănă. 

 Deși aceste coordonate au rămas neschimbate de-a lungul timpului, am parcurs un firesc poces 
de evoluție, fără ca, însă, identitatea noastră să-și piardă specificitatea. Mihai Eminescu remarca acest 
aspect și o spunea cum numai el știa să o spună de limpede: „Identitatea e materia primă a 
destinului nostru […], substanța din care noi ne alcătuim un un portret care trebuie să fie mereu 
asemănător cu noi înșine și în același timp pe potriva veacului și a lumii în care ne aflăm. Și 
popoarele cu destin istoric nu sunt popoare care adorm într-o identitate gata făcută, ci 
popoarele care sunt capabile în permanență să-și alcătuiască un portret și să nuanțeze 
identitatea în funcție de un context, fără ca prin aceasta să fie ipocrite sau oportumiste”. 

 Contribuția în contemporaneitate a marilor oameni de cultură nu este mai puțin substanțială 
decât a predecesorilor. Selectăm, aleatoriu, nume ca ale lui Alexandru Philippide, Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, Vasile Pârvan, Tudor Vianu, Lucian Blaga, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu ori Constantin 
Noica dintr-o pleiadă de mari cărturari patrioți ai secolului trecut sau Solomon Marcus, Mircea 
Malița, ori Marius Sala dintre cei care ne-au părăsit de curând. 

 Școala românească trebuie să-i învețe pe cei încredințați băncilor școlii că frate nu e doar 
apelativul folosit de tineri într-o conversație fără substanță, că privind în oglinda acestui timp din ce 
în ce mai puțin poetic trebuie să-l adore pe Eminescu, dar să-l și iubească în aceeași măsură pe Grigore 
Vieru. Câți știu, câți simt că aceleași păsări umplu cu trilul lor văzduhul, că același vânt mișcă frunzele 
arborilor seculari? Credem că aici se precizează misiunea școlii de a reîncărca sufletul tineresc cu 
elanul patriotic, cu admirația și prețuirea pentru realizările înaintașilor, dar și cu dorința de depășire 
a acestora, printr-un cât mai susținut efort pentru autodepășire ca o cale sigură a propășirii continue 
a neamului românesc și a valorilor sale, dovedind că „tot ce-i românesc nu piere”. 

„Misiunea istorică a unui popor se judecă după creațiunile lui spirituale. Singure valorile 
culturale justifică existența și misiunea unui popor.” (Mircea Eliade, Despre Eminescu și Hașdeu) 
  



 
SCENETA PENTRU SERBAREA DE PAȘTE 

 
ÎNV. MOȘNEGUȚU EMILIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOGDANEȘTI, SUCEAVA 
 
PERSONAJE: Copiii, iepurașul, fetița, băiatul, prezentatorul  
DECORUL 
• este adecvat unei zile de primăvară, coș cu ouă, imagini Pascale; 
• fiecare personaj va avea costumația caracteristică rolului; 
• fond muzical vessel. 
DIALOGUL 
Prezentator 
Primăvara-ncântătoare  
Scoate iarba pe câmpii,  
Vin Floriile cu soare 
Și soarele cu Florii. 
Copil 
Iată zile-ncălzitoare după aspre vijelii, 
 Vin Floriile cu soare  
Și soarele cu Florii. 
Copil 
Lumea toată-i sărbătoare  
Ceru-i plin de ciocârlii. 
Copiliță, nu vrei oare.  
Nu vrei cu mine să vii? 
Copil 
Primăvara, cum se știe,  
A deschis cofetărie 
Și când totul se-nnoiește, 
„Vrăjitoarea‟ pregătește  
Hotărând să se-ndulcească,  
Munți de cozonac și pască,  
Iar cu fundă înnodată,  
Ouăle de ciocolată. 
Ah ce gust, ce bucurie,  
Primăvară tot să fie!  
Copil 
E sărbătoare peste sat 
Și blând răsună al clopotului glas,  
Creștinii toți cu mic cu mare 
Se-mbracă-n haine noi de sărbătoare. 
 
Copil 
Ce se-ntâmplă azi în sat? 
 Drept să spun sunt cam mirat. 
 
Copil 
Cum nu știi?  
M-ai supărat.  
Astăzi Hristos a înviat! 



Copil 
E primăvară acum la noi în sat, 
Și noaptea parcă-i mai frumoasă. 
 Miroase-a flori de măr și-a cozonac.  
Iar luna ne zâmbește la fereastră. 
Copil 
Iisuse drag, Iisuse blând,  
Acum când vii iar pe pământ, 
 Te rog din suflet ca să ierți,  
Pe toți cei răi și cei nedrepți. 
Copil 
Ouă roșii, minunate,  
De mămici încondeiate, 
Stau în coșuri și așteaptă  
Copiii să le ciocnească. 
Copil 
După masă toți ciocnesc  
Cu părinți și cu bunici  
Ouă roșii și pestriți. 
 
Băiat 
Cu sfială-n ochi și pași 
 Iată vine-un iepuraș  
Îmbrăcat în haină nouă, 
Și pe braț c-un coș de ouă. 
 
Fetița 
De unde le-a luat?  
Iepuașul 
Am pornit încetișor 
Prin poieni și prin ponoare 
 Culegând floare cu floare. 
Fetiță 
Ce tot cauți printre flori? 
Iepurașul 
Caut probe de culori? 
Fetiță 
Și la ce îți folosesc? 
Iepurașul 
Ouă roșii să vopsesc! 
Cântec 
Iepuraș de Paște  
Te-aș ruga fii bun  
Adu-mi sănătate  
Și iubire-acum. 
Și te-aș mai ruga  
Să-mi aduci ceva 
 Un ou roșu mare 
Să ciocnesc mai tare. 
Fetița 
Sosit-a Ziua Învierii,  
Bucuria Primăverii 



E sărbătoare pe câmpie  
Și-n suflete e sărbătoare. 
Iar noi cu drag azi vă urăm,  
Și cu blândețe vă spunem: 
Hristos a înviat! 

  



 
EXEMPLE DE ACTIVITATI EXTRASCOLARE ONLINE 

ATELIERE CREATIVE DE ARTE FRUMOASE 
 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR MOTI ADINA DENISA 
 
 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

 Activitățile extraşcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine 
în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile. 

 De aceea e important să-i oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, se poate descoperi că este un 
mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

 Este important să se improvizeaze un loc special pentru creație cât timp copilul stă acasă și să 
i se ofere șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de 
sculptură. 

 Activităţile extraşcolare sunt multiple, important este să realizăm ce îi place micuţului nostru 
şi să îl îndrumăm spre calea cea bună. 
  



 
IMPORTANȚA PARTENERIATELOR CU PĂRINȚII PENTRU 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ONLINE 
 

ÎNV. ED. MOVILĂ VALENTINA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ VICTORIA 
 
Societatea evoluează în permanență confruntându-se cu o multitudine de probleme și crize, dar 

în orice situație prioritară trebuie să rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare 
continuă pentru a corespunde cerințelor societății și să formeze copiii și tinerii pentru a se integra 
activ în viața socială și personală. 

 În contextul crizei provocată de pandemia Covid 19, se resimte o schimbare radicală a 
sistemului educațional, pentru ai face pe elevi să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine 
pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă 
a părinților, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.  

 Făcând abstracție de numeroasele limitări pe care pandemia le-a generat, aceasta situație poate 
fi o ocazie foarte bună pentru părinți de a-i sprijini pe copii să înveţe noi modalităţi de rezolvare a 
problemelor, de exersare a flexibilităţii/adaptabilităţii, dar şi de a dezvolta empatia şi compasiunea 
faţă de ceilalţi. 

 Datorită pandemiei apar schimbări în mediul școlar, aceasta trecând online iar elevii, părinții 
și profesorii sunt obligați să se adapteze situației fără altă alternativă. 

 Printre cele mai mari provocări pe care le întâmpină copiii prin școala online sunt: 
scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi; 

dezvoltarea unui program neregulat de odihnă; sunt nevoiți să învețe să utilizeze tehnologia nu doar 
pentru distracție, ci pentru studiu; evaluarea online poate fi subiectivă; nu pot să se concentreze la fel 
de bine ca la școală; sunt izolați de colegi și de prieteni; nu mai fac activitate fizică și nici activități 
sociale; au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 

 Pe lângă elevi și profesorii întâmpină multe provocări; lipsa metodologiilor în situații de 
urgență precum pandemia; lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii); lipsa de 
experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digital; schimbarea mediului de predare și 
adaptarea la predarea experiențială; schimbarea programului de ore. 

 Tocmai din aceste motive, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în 
contextul actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.  

 Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 
resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 
ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.  

 În contextul învățatului online, parteneriatul școală- părinți, este important prin: comunicarea 
periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți acasă, pasiuni, nevoi 
particulare); cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți); 
evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia; discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare 
personalizată a copilului; colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului; implicarea în activități 
organizate de școală și comunitate; asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online; 
solicitarea ajutorului când este nevoie; participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala; 
implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul său 
familial (profesori); colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă 
(ateliere digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 

 Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât 
de important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu 
compasiune, pentru același scop: binele copiilor.  



 Cheia nu e să facem mai mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor. Reușim împreună 
sau eșuăm împreună, cum spunea Mirela Ștețco (Teach for Romania), despre do’s and don’ts în 
educația digitală și predare online într-un interviu Logiscool.  

 
Bibliografie: 
1. Moisin, Anton- Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
2. Boroș, Maximilian- Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 

1994; 
3. Ionescu M.; Chiş V.- Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
4. Materialul UNICEF Crearea unor sisteme de educaţie reziliente în contextul pandemiei de 

COVID-19. 
  

https://www.logiscool.com/ro/blog/interviu/educatie-digitala-dos-and-donts
https://www.logiscool.com/ro/blog/interviu/educatie-digitala-dos-and-donts


 
ACTIVITATEA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MOZA MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ,, ARAD 
 
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, 

în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-
față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 
în timp real între profesor și cursanții săi. 

Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este 
semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ 
mai mare pentru profesorii din învățământul primar. 

Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze 
nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să 
nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze. 

Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 
înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor 

Profesorii trebuie să descopere metodele și instrumentele concrete prin care își pot schimba în 
mod pozitiv stilul de predare și modul de a relaționa cu copiii. Menirea profesorului este aceea de a 
descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie să vadă că acești copii au 
daruri diferite și să potențeze aceste daruri.Trebuie să creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop 
în sine, încercând să fie creativi și mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor. Predarea 
online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa fie regandită și să fie 
pusă întrebarea: Ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă? 

Cu certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial 
abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același 
timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii 
constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor 
digitale. 

 
Bibliografie: 
Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ” 

  



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

 PROFESOR MUNTEAN IULIANA MONICA 
 LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE”  

ÎNTORSURA BUZĂULUI, JUDEȚUL COVASNA 
 
 Motto: 
 ”Să nu uităm niciodată: o carte, un creion, un copil și un profesor pot schimba lumea”.  
 (Malala Yousafzai) 
 
 Pandemia determinată de coronavirus-19 a adus noi provocări în sistemul de învățământ 

românesc, însă pentru a continua educația a trebuit, ca fiecare: profesori, elevi și părinți să facă față 
unor modificări fără precedent atât în modul de a privi educația, cât și cu privire la mijloacele de 
realizare ale acesteia. Astfel s-a ajuns din martie 2020 până în prezent la școala on-line sau școala de 
acasă. 

 Activitatea educativă școlară și cea extrașcolară oferă educabilului educație atât în școala față 
în față, cât și în cea on-line, desigur prin moduri și mijloace de realizare diferite și variate. Dacă în 
școala on-line cu toții am fost preocupați cel mai mult de continuarea educației folosind diferite 
platforme și aplicații digitale, totuși activitățile extrașcolare nu au fost uitate, căci ele sunt o 
componentă educațională valoroasă și eficientă, având rol complementar procesului educativ de 
predare-învățare-evaluare.  

 Se cunoaște faptul că aria activităților extrașcolare e greu de delimitat și ele pot fi excursii și 
vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet; excursii și vizite la instituții publice sau la alte 
obiective de interes comunitar; pot fi vizite la alte școli; pot fi activități cultural-artistice, de hobby, 
cluburi tematice și de echipe sportive; pot fi activități ecologice, de voluntariat. Toate aceste forme 
de activități enumerate pot fi desfășurate cu succes în școala față în față, însă unele dintre ele au fost 
desfășurate într-un alt fel în on-line. 

 Totuși, în pandemie activitățile extrașcolare desfășurate nu au fost atât de variate ca în 
învățământul față în față, dar s-au desfășurat urmărind menținerea elevilor în legătură continuă cu 
școala, cu profesorii și colegii lor, determinarea unei stări de bine, identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii chiar și în izolare, cultivarea unui stil de viață civilizat, sănătos în condițiile date de pandemie 
etc.  

 Acestea s-au desfășurat într-un spațiu limitat, de multe ori în izolare prin intermediul unor 
platforme și aplicații digitale, de multe ori nu în echipă, ci individual și au scos la iveală aplicarea 
prin transfer a cunoștințelor acumulate, dezvoltarea capacităților și abilităților de relaționare, de 
comunicare și învățare independentă, autocunoaștere și descoperirea unor noi pasiuni. 

 Dintre activitățile extrașcolare on-line desfășurate cu elevii mei pot aminti câteva:  
*”Nașterea Domnului- Colindele vestesc bucuria”, activitate desfășurată pe platforma 

Microsoft Teams, în care elevii au colindat, au recitat poezii religioase și au prezentat obiceiuri și 
tradiții ale zonei Buzăului Ardelean de Crăciun;  

*” Ziua internațională a cititului împreună” ZICI, 2021, activitate desfășurată tot pe platforma 
Microsoft Teams, unde am arătat importanța și beneficiile lecturii, dar am și prezentat fiecare 
participant cartea de suflet, îndemnând pe cei prezenți la lectură și am citit împreună; 

*” Sfintele Paști- prin cânt și poezie”, activitate cultural-artistică desfășurată pe platforma 
Microsoft Teams prin care elevii au descoperit valoare Postului Mare, a Săptămânii Patimilor și 
Învierii Domnului prin cântece prepascale și pascale și poezie religioasă specifică temei alese și o 
excursie virtuală prin mănăstirile din România etc. 



 În concluzie, toate aceste activități amintite au adus bucurie, dorință de a mai desfășura 
asemenea activități chiar și on-line, căci elevii au relaționat, au comunicat, nu s-au simțit părăsiți, ci 
au cooperat cum au putut ei mai bine, astfel încât fiecare activitate să-și atingă scopul și competențele 
propuse.  

 Pot afirma că activitățile extrașcolare sunt necesare și importante și în școala on-line, căci unde 
este dorință de carte, de cunoaștere, copii și un profesor se pot realiza lucruri frumoase și folositoare, 
care pot aduce schimbare, pot forma omul adevărat.  

”Să nu uităm niciodată: o carte, un creion, un copil și un profesor pot schimba lumea”. (Malala 
Yousafzai) 
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DRAGU VASILICA 1027 
DRĂGUȘ GEORGETA 1029 
DRĂGUȘIN MARIANA LUCIANA 1032 
DRAGUT ANDREEA ELENA 1034 
DRAI ADRIANA  1036 
DRUMEȘI ADRIANA ELENA 1039 
DUCA ALINA 1041 
DULĂU CAMELIA-ADRIANA 1043 
DULCEAC DORINA 1045 
DUMA IOANA 1047 
DUMA MIRELA 1049 
DUMITRACHE ALINA 1050 
DUMITRACHE ROXANA NICOLETA 1051 
DUMITRASCU ALINA 1053 
DUMITRAȘCU BIANCA- IONELA 1054 
DUMITRASCU SORINA 1055 
DUMITRESCU NICOLETA 1056 
DUMITRESCU VERONICA 1058 
DUMITRIU ELENA 1060 
DUMITRIU LENUTA 1062 
DUMITRIU LIANA DANIELA 1065 
DUMITRU ALINA 1067 
DUMITRU CRISTINA ELISABETA 1069 
DUMITRU MARIOARA 1071 
DUMITRU RODICA MIRELA 1072 
DUMITRU SIMONA 1074 
DUP VANESA ARUNA 1077 
DURALIA LUIZA-DANIELA 1080 
DUȘA MIHAELA 1082 
EFTIMIE ELENA CAMELIA 1084 
ELECHEȘ IOANA DANIELA 1086 
ELENA SIMONA GALU 1089 
ENACHE FLORENTINA 1091 
ENACHE LETITIA 1092 
ENACHE MIRELA 1094 
ENCULESCU ELENA RAMONA 1096 
ENE LARISA MARIANA 1099 
ENE NICOLETA 1101 
ENE RALUCA 1104 
ENESCU LUMINITA ANA 1106 
ENUTA CAMELIA 1108 
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EPURE CARMEN 1112 
EPURE LILIANA 1114 
EPURE MARIA DIANA 1116 



ERDEI RAMONA FLORICA 1118 
EREMIA MADICA 1120 
EREMIA OANA - MIRELA 1122 
FACU AURELIA 1123 
FĂINIȘI IULIA MIHAELA 1124 
FANA ELENA ROXANA 1127 
FANCA FLORICA 1128 
FANGLI GETA-ORESIA 1130 
FARCAȘ FLORENTINA 1132 
FARCAȘIU OTILIA 1134 
FARCUT ADRIANA IOANA 1135 
FAUR MONICA 1137 
FECHETE ADRIANA 1139 
FEER ANDREEA  1141 
FEKETE CORINA CRINA 1143 
FEKETE MIHAELA HORTENZIA 1145 
FERCHE ALINA 1147 
FERENCZ IRMA 1148 
FERLOVICI GABRIELA 1150 
FEROIU ELIZA 1152 
FELVINȚI ANA-DORINA SI PORCILA ADINA MARIA 1154 
FIERARU FLORI 1156 
FILIP ADELA CRISTINA 1158 
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FÎNTÎNARIU IUSTINA -CRISTINA 1161 
FIRU CARMEN 1163 
FLITAN ALINA DIANA 1165 
FLOCA CRISTINA -ELENA 1167 
FLOREA ELENA LUIZA 1169 
FLOREA MARINELA 1170 
FLOREA OANA- PETRONELA 1172 
FLORI DAIANA 1174 
FLORINA DINU 1176 
FLUERAȘU IOANA 1178 
FODO DANIELA CLAUDIA 1179 
FODOR LUCIA-AURELIA 1181 
FOFIU MARIANA VIOLETA 1183 
FOLEA ANA-MARIA 1185 
FOTIN ALINA 1188 
FRĂTILA DOINA CONSTANTINA 1190 
FRIGURĂ ALINA ELENA  1192 
FRÎNCU-PREDICA IOANA MARILENA 1194 
FURTUNA RELI 1196 
GABRIELA CODOREAN 1199 
GAFTINIUC CAMELIA - GEANINA  1201 
GAGIU ALINA 1203 
GAIȚĂ-LUKACS IOANA 1205 
GAL EDITH GERLINDE 1207 
GALIS ANAMARIA 1209 
GÂRLĂ ALINA-JULIANA 1211 



GĂTEJ MONICA 1213 
GĂUCAN MARILENA 1216 
GAVRILĂ IUSTINA 1217 
GAVRIȘ ANGELA 1219 
GEORGESCU CARMEN 1221 
GEORGESCU MARILENA-CAMELIA SI RAVEANU MONICA 1223 
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GHEORGHE MIRELA- VALENTINA 1242 
GHEORGHE VILUȚA 1244 
GHEORGHITA CEZARINA 1245 
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GHERGHE GABRIELA LILIANA 1250 
GHERMAN CRISTINA MARIA 1252 
GHESOIU ADRIANA ALINA 1254 
GHIMBAŞ IOANA 1256 
GHIURCO DANIELA MONICA 1257 
GICĂ MIHAELA RODICA 1259 
GINGEAN LUMINIȚA GABRIELA 1261 
GINGIOVEANU COSMINA ELENA 1262 
GIORGIUTI CRISTINA LUCIA 1264 
GITAN MARIA 1266 
GÎTU  VASILE 1268 
GÎTU SORINA 1271 
GIURCA OTILIA 1274 
GIURGIU MARIA-ALEXANDRINA 1276 
GLODEAN IULIA 1278 
GOGA POMPILIA- ADRIANA 1280 
GOGAN GOGA 1281 
GOGOASA-GELAL GHIONUL 1283 
GOGOZAN CARMEN ADRIANA 1285 
GOINA LOREDANA 1287 
GOJEI ANDREEA-LORETTA 1288 
GOLBAN FLORIN 1289 
GOLBAN MILORANCA 1291 
GORUN MIRELA 1293 
GRADINACIUC IONELA CATALINA 1295 
GRĂDINARIU LĂCRĂMIOARA-FLORENTINA 1297 
GRĂDINARU LUIGI SORIN 1299 
GRAMADĂ MIHAELA 1301 
GRANCEA LAVINIA NICOLETA 1303 
GRASU MARIANA 1305 
GRAURE FLORENTINA DANIELA 1308 



GRECU ALINA 1310 
GRECU CORNELIA ANA 1312 
GRECU GIANINA 1315 
GRECU MIHAELA 1316 
GRIGA LAURA CLAUDIA 1320 
GRIGORAȘ ANCA-MARIA 1322 
GRIGORE MIRELA 1324 
GRIGOREAN LĂCRĂMIOARA 1326 
GRIGORESCU ALINA 1327 
GROPENEANU ANDREEA-DANIELA 1329 
GROSARU NICOLETA 1330 
GROSU MAGDA-CARMEN 1331 
GROSU-TIU CORINA 1332 
GROZA ALEXANDRA - JEANINA 1334 
GROZA CLAUDIA MARIA 1336 
GROZA MARIANA 1337 
GROZA RALUCA 1339 
GRUIA MAREA 1341 
GRUIE IOAN ADRIAN 1343 
GUGIU VIORICA 1345 
GULIAN AURELIA 1346 
GURGU MARILENA 1348 
GUSA ANDREIA-LILIANA 1350 
GUTU FLORENTINA 1351 
GUȚU FLORINA 1352 
GYEACOVICI ANDREEA NADINA 1354 
HADADEA KARINA 1356 
HAN CORNELIA CORINA 1358 
HANȚESCU CLAUDIA 1360 
HÂRA-OANCEA RAMONA-DENISA 1362 
HAȚEGAN DORINA 1364 
HERCIU MARIA 1365 
HERCZEG GERLINDA - ILDIKÓ  1367 
HÎRZOIU MARCELA FLORIANA 1369 
HOANCIA LILIANA 1371 
HOARĂ VIORICA-MIRELA 1373 
HOESCU ADRIANA 1375 
HOGAȘ LILIANA 1377 
HOLDIȘ ELVIRA DANIELA 1380 
HOMEI LUCIA  1382 
HONDRILĂ LĂCRĂMIOARA  1384 
HORDOAN MIRELA 1386 
HORGA CAMELIA 1388 
HORHOCEA ARABELA-LAURA  1389 
HOSSZU MARIA-MIRELA 1390 
HOSU CRISTINA-GABRIELA 1391 
HOTĂRANU LENUȚA DANIELA 1393 
HRUBARU DANIELA 1395 
HUICĂ MIHAELA-CRISTINA 1398 
HURGOI RAMONA 1400 



HURTOI MIHAELA 1401 
HUTULEAC DAN PAUL 1403 
IACOB RĂZVAN 1405 
IACOB-CALCINOSCHY MELANIA-ELENA ȘI CHIRIPUȘ TRAUDIA-MARIA 1406 
IANCU MĂRIOARA VALENTINA 1409 
IDORAȘI SIMONA 1411 
IENACHE MARIA 1413 
IFTENE IULIA 1415 
IFTIMIU NICOLETA 1416 
IGNA CRINA CORNELIA 1418 
IGNAT MARIANA RAMONA 1420 
IGNAT CRISTINA 1422 
IGNĂTESCU VERONICA 1423 
ILAS MARIANA-IRINA 1425 
ILEANA GĂLĂȚESCU 1427 
ILIE CLAUDIA DANIELA 1428 
ILIE MARIANA LAURA 1429 
ILIE MARIA-RALUCA 1431 
ILIEȘ EMICA -VIORICA 1433 
ILIESCU AURORA 1435 
ILISAN PAULA 1437 
IMBUZAN DANA ADELA 1439 
IMBUZAN MARIUS 1441 
INDRIEȘ EMANUELA 1443 
IOANA GABI 1445 
IOANA MINODORA CONSTANTIN 1447 
IOANES ALINA 1449 
IOBB LAURA ELENA 1450 
IOJA ANCUTA-EMANUELA 1451 
ION CORNELIA-CAMELIA 1452 
ION CRISTINA 1454 
ION DANIELA MARIANA 1458 
ION GABRIELA SANDA 1461 
IONASCU ELENY CRISTINA 1463 
IONEL DANIELA 1464 
IONESCU BRÎNDUȘA-PETRONELA 1466 
IONESCU DANIELA GEORGETA 1468 
IONESCU LAURA IOANA 1470 
IONESCU NICOLETA NONA 1471 
IONESCU RAMONA 1472 
IONESCU VIOLETA ELENA 1478 
IONIȚĂ CAMELIA CRINA 1479 
IONITA IONELA TATIANA 1481 
IONIȚĂ SIMONA MARIA 1483 
IORDACHE CAMELIA ELENA 1485 
IORDACHE IOANA-ADELA 1487 
IORDACHE LAURA 1490 
IORDACHE LOREDANA 1494 
IORDACHE MIHAELA 1496 
IORDACHE TITICA 1498 



IORGOVAN CAMELIA 1500 
IOSIF ANDREEA 1502 
IOSUB CLAUDIA LUISE 1504 
IOVĂNESCU SIMONA MONICA 1508 
IRIMIA AURORA-LUCIA 1510 
IRIMIA MIOARA 1511 
IRIMIEȘ MARIA-CRISTINA 1513 
IRINA ANA-MARIA 1515 
ISAC - MARIŞESCU OANA – MARIA  1517 
ISĂROIU AURELIA 1519 
ISPAS GABRIELA LOREDANA 1520 
ISTRĂTESCU ELENA 1251 
IUGA MARIANA 1522 
IVAN ADINA 1524 
IVAN IULIANA 1526 
IVAN MĂDĂLINA 1527 
IVANESCU AMELIA MARIA 1529 
IVĂNESCU GABRIELA-RUXANDRA 1531 
IVĂNOIU MARIANA 1533 
IVASCU ELENA-GABRIELA 1534 
JAKAB ENIKŐ 1539 
JARCA ANCA 1540 
JARCĂU ROZICA 1541 
JECAN ILIEȘ DELIA CRĂCIUNIȚA 1542 
JERCAN LAVINIA-LOREDANA 1544 
JIANU IONELA ANDREEA 1545 
JIGALOV PALI 1547 
JIMBOREAN CAMELIA 1548 
JITARU DANIELA-ELENA 1550 
JOLDEȘ NICOLAE TRAIAN 1552 
JOZSA IZABELLA 1555 
JUCAN ANISIA ELENA 1556 
JUGULEANU MIHAELA 1558 
JUNCANARIU ILEANA 1560 
JURCOVICI RODICA 1561 
JUREBIE ANAMARIA NINA 1563 
JURJ CRISTINA EVA 1565 
JURJAC ADRIANA CARMEN 1567 
KÁLLAI ÉVA 1568 
KATALIN FRUNZA 1570 
KELE TÜNDE ILONA 1572 
KELEMEN REKA LILLA 1574 
KIRLANDI MIOARA 1575 
KIS ENIKO 1577 
KISGYÖRGY TÜNDE 1578 
KODORI IOLANDA OLGA 1580 
KOPE ANDREEA 1582 
KORNYA ERIKA ILDIKO 1583 
KORTNER TILORE 1585 
KOS MARIA DANIELA 1589 



KOUTOULIAS FLORENTINA MIHAELA 1591 
KOVACS ANCA MARIA 1593 
KOVACS FLORINA 1595 
KOVÁCS KÁROLY 1596 
LABANOV ADRIANA NARCISA 1595 
LACATUS CARMEN ANDREEA 1600 
LACATUS SIMONA 1602 
LAHUTĂ DANIELA IRINA 1605 
LAMBRU VIORICA 1606 
LAȘIȚĂ DOINA 1610 
LASLĂU ANA-MARIA 1612 
LASZLO ANA-ALETTA 1613 
LÁSZLÓ GABRIELLA 1615 
LĂȚA VIORICA ANGELA 1617 
LĂU LILIANA FLORENTINA  1620 
LĂUTARU ELENA MARGARETA 1621 
LAZĂR ANICUȚA 1623 
LAZAR ANITA 1626 
LAZAR CORNELIA 1627 
LAZĂR ELENA 1628 
LAZĂR LIVIU 1631 
LEAHU IONELA 1634 
LEFEGIU ANGELA 1636 
LEMNARIU ELENA NICOLETA 1637 
LILIAC MARIA CRISTINA DOINA 1638 
LILIANA - SIMONA SÎRBU 1640 
LILIANA MOHOREA  1642 
LINTA CRISTINA MARIA 1643 
LOBONȚ MARIELA 1645 
LOGHIN PAULA CĂTĂLINA 1646 
LOLOIU VERONICA NICOLETA 1647 
LOREDANA STROE 1649 
LOVIN DIANA 1650 
LOZBA-STIRBULEAC DANIEL 1652 
LUCA ELENA LILIANA 1654 
LUCACI SERGIU-NICOLAE SI CIUREZU DIANA-ELENA 1656 
LULUȘA CRISTINA 1658 
LUNCAN ANDREA CRISTINA 1660 
LUNGESCU RAMONA DANIELA 1662 
LUNGU CRISTINA NICOLETA 1667 
LUNGU GABRIELA 1670 
LUNGU OANA- MARIA 1672 
LUP IOANA 1674 
LUPAȘ GEORGETA 1675 
LUPĂU FLORINA IOANA 1677 
LUPU CĂTĂLINA 1679 
LUPUȚI MONICA 1681 
LUȚĂ ANTONIE ADRIAN 1682 
MACARIE MĂDĂLINA-LARISA 1684 
MACHEK ANGELA MARIA 1685 



MĂDĂLINA COȘARCĂ 1686 
MĂGIRESCU ADRIANA-AXENIA 1688 
MĂGULEANU ANAMARIA 1690 
MAGYAR RENÁTA 1692 
MAIER ANCA-ELENA 1694 
MAIER ANDRADA VICTORIA 1695 
MAIER ELISABETA TEODORA 1697 
MAIOR CRISTINA DIANA 1699 
MAJOR GHEORGHINA 1701 
MALACU NICOLETA 1703 
MALIȚA ADRIANA 1706 
MAN VERONICA 1707 
MANAILA VIORICA 1708 
MANCIU ADRIANA 1710 
MĂNCUȚ MARINELA 1712 
MANEA LUMINIȚA MARIANA  1714 
MANEA TATIANA 1716 
MANEA VIORICA 1718 
MĂNESCU EUGENIA MIRELA 1720 
MANOLACHE VERONICA 1722 
MANOLE DELIA MAGDALENA 1723 
MANOLE GHEORGHITA 1725 
MANOLE LUMINITA GEORGETA 1727 
MANOLE MARIA 1728 
MANOLE-ROTARIU ELENA 1730 
MĂNTESCU SILVIA IOANA 1732 
MĂRĂCINEANU RODICA 1733 
MARCHIȘ RAMONA ALINA 1735 
MĂRCUȚ ANA-MARIA LOREDANA 1737 
MARGINĂ ANA 1739 
MĂRGINEAN CAMELIA 1741 
MARIAN SIMONA LILIANA 1743 
MARIANA GAVRILOAIE 1745 
MARIN ANA-MARIA 1748 
MARIN ELIZA 1750 
MARIN IULICA 1752 
MARIN NICOLETA 1755 
MARINA ANCA-DANIELA 1757 
MARINA IOANA LAURA 1758 
MARINESCU GABRIELA MARIANA 1761 
MARINESCU GEORGETA 1763 
MARINESCU NICOLETA 1766 
MARIS CRISTINA 1768 
MARIȘ IOANA ANCA 1769 
MARTA CĂTĂLINA-DANIELA 1771 
MARTIN RAMONA NICOLETA 1773 
MARUSAC SIMONA OANA 1775 
MATACHE GHERGHINA 1776 
MATASE MIHAELA 1778 
MATE CĂTĂLINA VIORICA 1780 



MATEESCU CORNELIA 1782 
MATEI ANCA IONELA 1784 
MATEI CĂTĂLIN 1786 
MATEI GEORGETA 1787 
MATEI IONELA DANIELA 1789 
MATEIUC LUCIANA-ANCUȚA 1791 
MATES MIRELA VIOLETA 1793 
MATIUȚ MONICA-MIRELA 1795 
MATREȘU-BINJUNG VALENTINA-MIHAELA 1796 
MAZILITA VASILICA DANA 1797 
MAZILU SIMONA 1799 
MEDELEANU ELENA 1800 
MEHELEAN POP ANDREEA 1801 
MERAN MARIANA 1803 
MERCA SORINA 1805 
MERCE CUC ILEANA 1807 
MICHAI ANAMARIA 1810 
MICLE IULIA-DIANA 1812 
MICLEA EUGENIA 1814 
MICȘA IOANA GABRIELA 1816 
MICU ANCA LARISA 1818 
MICU MIHAELA 1820 
MIERCAN GEORGIANA 1822 
MIHAELA DAJBOG 1823 
MIHAI DANIELA 1825 
MIHAI ELENA EUGENIA 1826 
MIHAI FELICIA 1828 
MIHAI MARIA ADRIANA 1829 
MIHAI NICOLETA 1830 
MIHAILA AMALIA 1833 
MIHAILESCU CRISTINA 1835 
MIHĂILESCU SILVIA 1836 
MIHALACHE CRISTINA-LILIANA 1838 
MIHALACHE MARIA 1841 
MIHALCEA MARIANA 1843 
MIHALCEA RAMONA 1845 
MIHEȚ ANCUȚA –FLORENTINA 1847 
MIHOC LUMINITA 1849 
MIHUȚA DORINA MARIANA 1851 
MÎINEA CRISTINA 1852 
MIJACHE JANINA IULIANA 1854 
MILEA ELISABETA 1856 
MILEA PAULINA 1857 
MILIN AMALIA STELUȚA 1858 
MILITARU CONSTANTINA 1860 
MILITARU DENISA LUIZA 1862 
MILITARU MĂDĂLINA 1865 
MILITARU NICOLETA MARILENA 1866 
MILITARU VALENTINA 1868 
MILODIN FLORIA ILEANA 1870 



MINCIUNESCU CRISTINA FLORENTINA 1872 
MINEA NARCISA LILIANA 1873 
MIRANCEA GEORGIANA 1875 
MIREA ADELINA 1878 
MIREA CIOROIANU SIMONA 1880 
MIREA SILVIA 1881 
MIRESCU OANA- ANCUȚA 1883 
MIROIU MIHAELA 1885 
MISAILA CONSTANTINA 1887 
MITITEAN OANA 1889 
MITREA AURORA 1892 
MITRICĂ FLORIANA-CORNELIA 1896 
MITRUȚ ALEXANDRA MIHAELA 1898 
MITU ALEXANDRA  1900 
MIU SIMONA-MONICA 1902 
MLADINOVICI MIHAELA 1904 
MOCAN ELENA CLAUDIA 1906 
MOCANU ANCA-IRINA 1908 
MOCANU DELIA 1910 
MOCANU LUMINITA SI CRISTIAN TONCEA 1912 
MOGILDEA PETRONELA GEANINA 1914 
MOHAN CRĂCIUNIȚA 1915 
MOISĂ MIHAELA 1916 
MOISE EMANUL PETRICA 1917 
MOISIUC ANCA 1919 
MOLDOVAN FLORENTINA MARIA 1920 
MOLDOVAN GABRIELA 1922 
MOLDOVAN IONELA 1924 
MOLDOVAN LUCRETIA RODICA 1926 
MOLDOVAN LUCREȚIA-ȚUȚA 1928 
MOLDOVAN MARIA 1929 
MOLDOVAN SANDA RAMONA 1931 
MOLDOVAN VASILICA 1933 
MOLDOVAN-VERNICA CLAUDIA DANIELA 1935 
MOLODET MIHAELA SI BORDEU GEORGETA 1937 
MONAR MIHAELA GIANINA 1941 
MORAR AMALIA MIHAELA 1943 
MORARU ADRIANA-ELENA 1944 
MORARU ANA LUIZA ȘI MICU IONUȚ DOREL 1947 
MORARU DANIELA 1949 
MORCOZAN CLAUDIA 1951 
MORHAN HELGA LAURA 1953 
MOROHOSCHI EUFROZINA 1954 
MOROIANU ELENA LUMINIŢA 1956 
MOROȘANU ANGELICA 1958 
MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA 1962 
MOȘNEGUȚU EMILIA 1963 
MOȚI ADINA DENISA 1966 
MOVILA VALENTINA 1967 
MOZA MARIANA 1969 



MUNTEAN IULIANA MONICA 1970 
 


	.1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Binder1.pdf
	Revista Educatia face diferenta! Nr.15 , Ianuarie 2021 1
	Revista Educatia face diferenta! Nr.15 , Ianuarie 2021 2




